
 چکیــده طـــــــرح های پژوهشــی
 مؤسســـــــــه عالـــــــی پژوهـــــــش

تأمیــــــن اجتمـــاعی

تهیه و تدوین:
مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

پاییـــــــز 1400





پژوهــش بایســتی هــم بــرای رســیدن بــه اوج 

ّــت علمــی و هــم بایــد  قلـّـه ی علــم و ایجــاد مرجعی

بــرای حــلّ مســائل جــاری کشــور باشــد.

بیانات در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه ها ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
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ــه  ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــر س ــر نظ ــی زی ــن اجتماع ــش تأمی ــی پژوه ــه عال مؤسس
ــن  ــی و تأمی ــاه، سیاســت گذاری اجتماع ــای رف ــای پژوهشــی و علمــی در حوزه ه فعالیت ه
ــی و  ــۀ مدیریت ــا بدن ــداوم ب ــی م ــه در ارتباط ــرف، مؤسس ــردازد. ازیک ط ــی می پ اجتماع
اجرایــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی قــرار دارد و بــا شناســایی مســائل و مشــکالت ســازمان، 
کارهــای پژوهشــی را در راســتای ایــن مســائل تعریــف می کنــد و تــالش می کنــد 
راه حل هــای علمــی بــرای رفــع مشــکالت ســازمان ارائــه کنــد و از طــرف دیگــر، مؤسســه، 
باتوجه بــه ســبقۀ پژوهشــی خــود، رســالت ســنگینی بــرای جبــران خــأ دانــش و معرفــت 

ــده دارد. ــر عه ــور ب ــی کش ــن اجتماع ــاه و تأمی ــای رف در حوزه ه

مؤسســه از بــدو تأســیس تاکنــون، در راســتای مأموریــت ســازمانی خــود، دســت بــه تعریــف 
و اجــرای پژوهش هــای زیــادی در حــوزۀ رفــاه و تأمیــن اجتماعــی زده اســت. ماحصــل ایــن 
ــه  ــف و ترجم ــی، تألی ــزارش کارشناس ــی، گ ــرح پژوهش ــوان ط ــش از 400 عن ــا بی تالش ه
ــه  ــت مؤسس ــد فعالی ــا در دورۀ جدی ــجویی تنه ــای دانش ــت از پایان نامه ه ــاب و حمای کت
ــوده کــه در ایــن مجلــد تدویــن گردیــده اســت. ایــن عناویــن  ــا 1400 ب از ســال 1394 ت
ــا نیازهــای وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و ســازمان تأمیــن اجتماعــی  در تناســب ب
ــی  ــن اجتماع ــاه و تأمی ــش روز در حــوزه رف ــه دان ــد و ترجم ــرد تولی ــا رویک ــن ب و همچنی
ــا  ــاب ی ــب کت ــه در قال ــی مؤسس ــدات پژوهش ــیاری از تولی ــده اند. بس ــرا ش ــف و اج تعری
ــرار می گیــرد.  ــار همــگان ق ــا در حــال انتشــار اســت و در اختی گــزارش منتشــر شــده و ی
ــا نیازهــا و مســائل خــاص ســازمان تأمیــن  برخــی از طرح هــای پژوهشــی نیــز متناســب ب
ــازمان ها  ــن س ــرای ای ــا ب ــزارش آن ه ــد و گ ــط تولی ــازمان های مرتب ــر س ــی و دیگ اجتماع

ــود.   ــال می ش ارس

ــده،  ــر ش ــم ذک ــت آن ه ــۀ مأموری ــه در بیانی ــه، ک ــی مؤسس ــت های اصل ــی از سیاس یک
عمومی ســازی دانــش و یافته هــای پژوهشــی اســت کــه بــه روش هــای مختلــف و از 
ــه  ــد ک ــد می دان ــود را متعه ــه خ ــع، مؤسس ــرد. درواق ــام می گی ــی انج ــای مختلف کانال ه
ــگران و  ــت گذاران، پژوهش ــان، سیاس ــار کارشناس ــده را در اختی ــت تولیدش ــش و معرف دان

پیشگفتار مؤسسه
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ــان و  ــازمان ها و کارشناس ــص س ــا مخت ــتاوردها تنه ــن دس ــد و ای ــرار ده ــردم ق ــوم م عم
پژوهشــگران آن هــا نباشــد. مجموعــۀ پیــِش رو یــک تــالش مؤسســه در همیــن راســتا بــوده 
اســت. در ایــن مجموعــه، ضمــن ارائــۀ چکیــده ای از بخــش زیــادی از طرح هــای پژوهشــِی 
مؤسســه، بــا فراهــم آوردن QR code بــرای هریــک از آن هــا، زمینــۀ دسترســی آســان بــه 

ــت.  ــده اس ــم ش ــا فراه ــن طرح ه ــای ای فایل ه

کنشــگران،  دانشــجویان،  پژوهشــگران،  کارشناســان،  تمامــی  بــه  حاضــر  مجموعــۀ 
ــد  ــود. امی ــم می ش ــی تقدی ــن اجتماع ــاه و تأمی ــوزۀ رف ــدان ح ــدان و عالقمن دغدغه من
مــی رود ایــن مجموعــه بتوانــد در اعتــالی دانــش در حــوزۀ رفــاه، سیاســت گذاری اجتماعــی 

ــد.  ــده باش ــد فای ــی مفی ــن اجتماع و تأمی

عالقمنــدان می تواننــد جهــت دریافــت گــزارش کامــل هر یــک از طرح های پژوهشــی درخواســت 
خــود را بــه ای میل موسســه بــه نشــانی info@ssor.ir ارســال نمایند. 

روزبه کردونی
رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
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 ناظر: تک روستا
گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری

سال: 1394

چکیده:
در ایــن طــرح ابعــاد فنــی صنعــت فــوالد از قبیــل فرآیندهــای تولیــد، بررســی تکنولوژی هــای تولیــدی، 
ظرفیت هــای فعلــی و طرح هــای در دســت اجــرا، واحدهــای تولیدکننــده، صنایــع باالدســتی و پایینــی و 
ابعــاد اقتصــادی شــامل بررســی عرضــه و تقاضــای جهانــی و داخلــی، وضعیــت واردات و صــادرات، قیمت 
ــا  ــی و فرصت ه ــررات داخل ــن و مق ــودآوری، قوانی ــم انداز س ــد آن، چش ــا تولی ــط ب ــای مرتب و هزینه ه
و تهدیدهــای پیــش روی صنعــت فــوالد، بررســی و موردمطالعــه قــرار گرفتــه اســت. همچنیــن تــالش 
ــا توجــه بــه دســتاوردهای ایــن پژوهــش راهبردهایــی بــرای ســرمایه گذاری در ایــن  شــده اســت تــا ب

حــوزه ارائــه شــود.

ــاری داده هــای موجــود  ــه ای و اســنادی و تحلیــل آم ــا اســتفاده از روش مطالعــه کتابخان ــن طــرح ب ای
انجــام گرفتــه اســت.

ــت  ــزان ظرفی ــش می ــاهد افزای ــته ش ــال های گذش ــی س ــه ط ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
ــال 2014  ــود در س ــات موج ــار و اطالع ــاس آم ــر اس ــه ب ــم ک ــور بوده ای ــام در کش ــوالد خ ــد ف و تولی
ــم کــه میــزان  ــه ســال قبــل را شــاهد بوده ای ــوالد نســبت ب ــه میــزان 9,5 درصــد رشــد در تولیــد ف ب
تولیــد در ایــن ســال بــه بالغ بــر 16 میلیــون تــن رســیده اســت. عــالوه بــر ایــن متوســط نــرخ رشــد 
تولیــد فــوالد طــی 10 ســال گذشــته در حــدود 5,6 درصــد ســاالنه بــوده اســت. بــر اســاس گزارشــات 
ــون  ــه حــدود 31 میلی ــال 2018 ب ــا س ــوالد ت ــد ف ــزان تولی ــه می ــود ک ــی می ش منتشرشــده پیش بین
تــن برســد. باوجــود مزیت هــای رقابتــی ویــژه در کشــور نســبت بــه ســایر کشــورهای جهــان، صنعــت 
فــوالد در ایــران چنــدان از بالندگــی و بازدهــی قابل توجــه برخــوردار نیســت. یکــی از دالیــل اساســی 
ــع فرادســتی و  ــر صنای ــوالد اســت. به بیان دیگ ــد ف ــای تولی ــه زنجیره ه ــوازن در هم ــدم رشــد مت آن ع

ــد. ــوالد خــام برخــوردار نبوده ان ــد ف ــا رشــد تولی ــوازن ب ــان رشــد مت ــوالد از چن پائین دســتی ف

کمبــود مــواد اولیــه و درنتیجــه افزایــش قیمــت آن در بــازار از مشــکالت اصلــی صنعــت فــوالد کشــور 
به حســاب می آیــد. کمبــود مــواد اولیــه در بــازار موجــب شــده اســت کــه تولیــد فــوالد در کشــور بــه 
ــه  ــواد اولی ــود م ــل کمب ــه دلی ــوالد ب ــدگان ف ــا نباشــد. تولیدکنن ــداز کل ظرفیــت موجــود کارخانه ه ان
ــا  ــوالدی ب ــوالت ف ــروش محص ــی و ف ــای جهان ــا قیمت ه ــی ب ــه واردات ــواد اولی ــد م ــه خری ــور ب مجب

ــی در کشــور هســتند. ــر از قیمــت جهان ــی پایین ت قیمت
مفاهیم کلیدی: صنعت فوالد، رشد اقتصادی، مزیت رقابتی، رشد متوازن

عنوان:  گزارش تحلیلی صنعت فوالد در ایران و جهان 
مجری:   میالد فروغی
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ناظر: معاونت امور استانها-گودرز حسامی نیا
گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری

سال: 1395

چکیده: 
ــی  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــران در س ــتگی مدی ــای شایس ــی مدل ه ــه و بررس ــه مطالع ــش ب ــن پژوه ای
ــا  ــا اســتفاده از مطالعــات نظــری و تجربیــات جهانــی و مصاحبــه ب ــا ب می پــردازد و تــالش می کنــد ت
مدیــران و مســئوالن ســازمان تأمیــن اجتماعــی مــدل شایســتگی مدیــران در ایــن ســازمان را ترســیم 

ــه می کنــد. ــه کنــد و درنهایــت راهکارهــای خــود را در قالــب یــک مــدل پیشــنهادی ارائ و ارائ

ایــن طــرح بــا اســتفاده از روش مطالعــه اســنادی و کتابخانــه ای و همچنیــن مصاحبــه کیفــی و عمیــق 
بــا مســئولین و مدیــران ســازمان تأمیــن اجتماعــی تهیــه شــده اســت.

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه  در بیانیــه مأموریــت ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه مــواردی 
ــزوم  ــع و مصــارف، ل ــع، مدیریــت بهینــه مناب ــر مســئولیت اجتماعــی، تخصیــص مناب ماننــد تأکیــد ب
ــانی،  ــع انس ــت مناب ــازمان، مدیری ــان س ــا ذی نفع ــل ب ــی، تعام ــای اجتماع ــاحت بیمه ه ــناخت س ش
ــازمان  ــم انداز س ــن در چش ــه و همچنی ــت فناوران ــا، مدیری ــوزش آن ه ــان و آم ــازی کارکن توانمندس
در افــق برنامــه راهبــردی )ســال 1404( نیــز مقــوالت مختلفــی همچــون پاســخگویی، توانایــی ارائــه 
ــرای  ــوان شــرایط الزم ب ــان به عن ــه ذینفع ــگام ب ــی و بهن ــات کیف ــه خدم ــای هوشــمند و ارائ فرآینده
ــر اســاس مطالعــات نظــری و نتایــج مصاحبه هــا چهــار  ــران آمــده اســت. درنهایــت ب شایســتگی مدی
مــدل شایســتگی بــرای مدیــرکل اســتان، مدیــر درمــان اســتان، رئیــس شــعبه و رئیــس بیمارســتان 
ــئولیت پذیری  ــه ای و مس ــالق حرف ــد اخ ــواردی مانن ــامل م ــی ش ــه به طورکل ــت ک ــده اس ــه ش تهی
اجتماعــی، مهارت هــای ارتباطــی و روابــط مؤثــر اجتماعــی، مدیریــت اســتراتژیک، تــوان هماهنگــی و 
ســازمان دهی، آگاهــی ســازمانی و شــناخت ســاختارها و فرآیندهــای نظــام ســالمت، مدیریــت منابــع 

ــود. ــارف و ... می ش و مص

ــه ای،  ــالق حرف ــی، اخ ــئولیت پذیری اجتماع ــران، مس ــتگی مدی ــدل شایس ــدی: م ــم کلی مفاهی
ــی ــن اجتماع ــازمان تأمی ــازمانی، س ــی س آگاه

عنوان:  طراحی و تدوین مدل شایستیگ مدیران سازمان 
أتمین اجمتاعی

مجری:   آرین قیل پور
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ناظر علمی: حسین درگاهی
گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

سال: 1395

چکیده:
ایــن طــرح تــالش می کنــد تــا الگوهــا و شــیوه های تعییــن اســتانداردهای نیــروی انســانی رســته درمانــی 
ــرآوردی از  ــن ب ــد، هم چنی ــایی کن ــتان را شناس ــی بیمارس ــاغل تخصص ــای مش ــف و فعالیت ه و وظای
زمــان انجــام فعالیت هــای اصلــی مشــاغل منتخــب بیمارســتان، اســتاندارد نیــروی انســانی بــه تفکیــک 
هــر یــک از مشــاغل بیمارســتان و تعــداد پســت موردنیــاز در هــر یــک از مشــاغل بیمارســتان ارائــه کند. 

 )Action Research( ایــن پژوهــش بــه لحــاظ روش شناســی در زمــره پژوهش هــای  اقــدام پژوهشــی
قابل طبقه بنــدی اســت. درعین حــال در بخــش شناســایی الگوهــا و شــیوه های تعییــن نیــروی انســانی 
از روش مطالعــات کتابخانــه ای و تحلیــل اســناد اســتفاده شــده و در ســایر بخش هــا عمدتــاً از روش هــای 
کیفــی اســتفاده شــده اســت. مــدل اصلــی بــرای کارســنجی فعالیت هــای مشــاغل بیمارســتانی و بــرآورد 

نیــروی انســانی روش »شــاخص های حجــم کار مبتنــی بــر نیــاز« بــوده اســت. 

در ایــن مطالعــه 121 عنــوان شــغلی بیمارســتانی پــس از بازنگــری بــه 93 عنــوان تقلیــل پیــدا کــرده 
ــن  ــد تدوی ــف جدی ــا و وظای ــا مأموریت ه ــف متناســب ب ــرای 43 شــغل تخصصــی شــرح وظای اســت. ب
شــده اســت و بــرای اولیــن بــار بــا بومی ســازی مــدل »میــزان موالیــد« و بــا تعریــف مــدل اختصاصــی، 
نیــروی انســانی مامــا بــرآورد گردیــده اســت. همچنیــن مــدل بــرآورد نیــروی انســانی پرســتار و پزشــک 
در بخــش اورژانــس بیمارســتان تعریــف شــده و تشــکیالت تفصیلــی 61 بیمارســتان بــر مبنــای نرم هــای 

نیــروی انســانی اســتخراج شــده اســت.

 ، WISN واژگان کلیــدی: بــرآورد نیــروی انســانی،  بیمارســتان، ســازمان تأمیــن اجتماعــی، مــدل
مشــاغل تخصصــی

عنوان:  تعیین استاندارد نیروی انسانی مراکز درمانی بستری 
سازمان تأمین اجتماعی به تفکیک رده های شغلی و بخش ها و واحدها

مجری:   محمدرضا ملکی



9

عی
ما

جت
ن ا

می
 تا

ش
وه

پژ
ی 

عال
ه 

س
س

مو

گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات
سال: 1395

چکیده: 
ایــن پژوهــش بــه بررســی و  شناســایی مهم تریــن موانــع )قانونــی، اجرایــی و غیــره( صیــادان و ملوانــان 
ــای  ــاء چالش ه ــدگان( و احص ــه نش ــی )بیم ــای اجتماع ــش بیمه ه ــت پوش ــن تح ــرار گرفت ــرای ق ب
اصلــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی در رابطــه بــا بیمــه کــردن ایــن اقشــار و ســازوکارهای غلبــه بــر آن هــا 
ــده  ــان بیمه ش ــادان و ملوان ــردازی صی ــه پ ــرای بیم ــکالت ب ــالت و مش ــن معض ــایی مهم تری و شناس
ــت  ــه تطبیقــی وضعی ــا مطالع ــد ب ــالش می کن ــردازد و ت ــگاه ســازمان می پ ــص( از ن )بیمه شــدگان ناق
بیمــه پــردازی ملوانــان و صیــادان ایــران و ســایر کشــورها، پیشــنهادات و راهکارهایــی بــرای اصالحــات 
موردنیــاز در فراینــد و نظــام بیمــه پــردازی ملوانــان و صیــادان و ارتقــای وضعیــت رفاهــی ایــن اقشــار 

ارائــه کنــد. 

ــرگان  ــا خب ــه ب ــن روش مصاحب ــه ای و همچنی ــنادی و کتابخان ــه اس ــش از روش مطالع ــن پژوه در ای
اســتفاده شــده اســت.

ــرار  ــرای ق ــان ب ــادان و ملوان ــکالت صی ــن مش ــی از مهم تری ــد برخ ــان می ده ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
ــان شــعب و نهادهــای  ــد از: فســاد برخــی کارکن گرفتــن تحــت پوشــش بیمه هــای اجتماعــی عبارت ان
همــکار، نبــود اطالعــات آمــاری دقیــق، ورود ســایر اقشــار بــه بیمــٔه صیــادان و ملوانــان، عــدم همــکاری 
نهادهــا و ســازمان های همــکار، گسســتگی در پرداخــت حــق بیمــه و پــر نشــدن ســوابق، عــدم پرداخــت 
حــق بیمــه از ســوی صیــادان خویش فرمــا، عــدم تأمیــن منابــع مالــی از ســوی ســازمان بــرای اجــرای 
طــرح خــاص ایــن اقشــار، عــدم امــکان بررســی صحــت ادعــای کارفرمــا بــه دلیــل نبــود امکانــات رصــد 
شــناورها، عــدم امــکان نظــارت بــر طــول واقعــی ســفر شــناورها، و دشــواری در بازرســی بــه دلیــل ســیار 
بــودن کارگاه. همچنیــن در ایــن پژوهــش تجــارب کشــورهای دیگــر موردبررســی قــرار گرفتــه اســت کــه 

حاکــی از روش و سیســتم های متفــاوت بیمــه صیــادان و ملوانــان در ایــن کشــورها اســت.

مفاهیم کلیدی: بیمه اجتماعی، ملوان، صیاد، شیالت، تأمین اجتماعی

عنوان:  مطالعٔه تطبیقی وضعیت بیمۀ صیادان و ملوانان در 
کشورهای دیگر و ارائه الگو برای ایران

مجری:   حامد فرهمند معین
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گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال: 1395

چکیده:
ایــن طــرح بــه آسیب شناســی ســازوکار اشــتغال زایی بــرای فارغ التحصیــالن دانشــگاهی کشــور پرداختــه 
اســت و تــالش کــرده اســت بــا بررســی پارک هــای علــم و فنــاوری و شــرکت های دانش بنیــان مســائل 
ــن  ــد. همچنی ــرار دهن ــی ق ــران را موردبررس ــالن در ای ــتغال فارغ التحصی ــر راه اش ــر س ــکالت ب و مش
ــه  ــان ارائ ــرکت های دانش بنی ــاوری و ش ــم و فن ــای عل ــورد پارک ه ــی در م ــات خوب ــه و اطالع تاریخچ
ــل از  ــج حاص ــاس نتای ــر اس ــت ب ــد. درنهای ــرور می کن ــورها را م ــی از کش ــارب برخ ــد و تج می ده
ــه شــده اســت. ــرای اشــتغال زایی فارغ التحصیــالن ارائ آسیب شناســی وضــع موجــود، اســتراتژی های ب

ــاری داده هــای موجــود  ــه ای و اســنادی و تحلیــل آم ــا اســتفاده از روش مطالعــه کتابخان ــن طــرح ب ای
انجــام گرفتــه اســت.

ــوزه  ــار ح ــر چه ــاً ه ــه تقریب ــد ک ــان می ده ــود نش ــع موج ــی وض ــه و آسیب شناس ــن مطالع ــج ای نتای
ــند  ــه می باش ــدی مواج ــایی های ج ــا نارس ــاوری ب ــم و فن ــای عل ــت و پارک ه ــت، دول ــگاه، صنع دانش
ــر  ــن ام ــل ای ــه دالی ــد. ازجمل ــالن نمی کنن ــرای فارغ التحصی ــتغال زایی ب ــه اش ــی ب ــک چندان و کم
ــی،  ــن مال ــه، مشــکالت تأمی ــن مربوط ــی و قوانی ــای دولت ــات در تصمیم گیری ه ــدم ثب ــه ع ــوان ب می ت
ــی در  ــف بازاریاب ــرا، ضع ــف در اج ــی و ضع ــاز کارآفرین ــای موردنی ــه و مهارت ه ــش، تجرب ــتن دان نداش
پارک هــای علــم و فنــاوری، مشــکالت ناشــی از شــراکت نامناســب در پارک هــای علــم و فنــاوری، عــدم 
ــده  ــد پیچی ــرده( و فراین ــه تحصیل ک ــوص جامع ــتغالی )به خص ــاد خوداش ــرای ایج ــه ب ــنایی جامع آش
ــرای  ــی ب ــارات بانکــی اشــاره کــرد. در ادامــه محقــق راهکارهای دریافــت وام هــای تجاری ســازی و اعتب

رفــع ایــن مشــکالت ارائــه کــرده اســت.

مفاهیم کلیدی: اشتغال، بیکاری، فارغ التحصیالن، پارک های علم و فناوری

عنوان:  آسیب شناسی سازوکار اشتغال زایی برای فارغ التحصیالن دانشگاهی 
کشور )مطالعه موردی پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان(

مجری:   پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
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گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال: 1395

چکیده:
ــی تأثیــرات و پیامدهــای آن  ــه بررســی خصوصی ســازی در دهــه 70 شمســی و ارزیاب ایــن مطالعــه ب
ــاد  ــر اقتص ــان  از منظ ــی و توأم ــی، دولت ــای خصوص ــد در بخش ه ــای جدی ــکل گیری نیروه ــر ش ب
نهادگــرا می پــردازد و تــالش می کنــد بــا بررســی تجربــه  خصوصی ســازی در ایــران از منظــر 
رویکــرد اقتصاددانــان نهادگــرا، ســیر تکویــن نهادهــای اقتصــادی در محیــط قانونــی، محیــط ســازمانی، 
ــر مفاهیــم برســاخته در همیــن حــوزه،  ــا تکیــه ب سیاســت گذاری، و عرصــه عمــل را نشــان دهــد و ب
ــا،  ــات و رفتاره ــر تصمیم ــر ب ــل مؤث ــا، عوام ــوه تصمیم گیری ه ــا، نح ــای درون نهاده ــش نیروه آرای
چالش هــا و رفــع موانــع و درنهایــت ارزیابــی کلــی پیامدهــای واگــذاری بنگاه هــای اقتصــادی دولتــی 
بــه بخش هــای خصوصــی یــا نیمه خصوصــی را بررســی کنــد. همچنیــن ایــن طــرح به صــورت مــوردی 

ــردازد. ــتان می پ ــارس و خوزس ــیمان ف ــرکت س ــازی ش ــی خصوصی س ــه بررس ب

این طرح با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته است.

ــٔه خصوصی ســازی در ایــران را تبییــن  نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه اگــر بخواهیــم تجرب
کنیــم بایــد نقــش نیروهــا و نهادهــای مرتبــط بــا خصوصی ســازی را مطالعــه کنیــم. فن ســاالران تــالش 
ــه کاری  ــروی محافظ ــه دســت یابی نی ــد ک ــف کنن ــوی بازتعری ــه نح ــازی را ب ــا خصوصی س ــد ت کرده ان
کــه در نهادهــای عمومــی غیردولتــی پایــگاه دارد بــه دارایی هــای واگــذار شــونده محــدود شــود. آنــان 
نهادهــای عمومــی را بخــش خصوصــی غیرواقعــی یــا خصولتــی می نامنــد و خواهــان واگــذاری بنگاه هــا 
ــوان بخــش خصوصــی  ــزی به عن ــن چی ــه در قوانی ــد درحالی ک ــه بخــش خصوصــی واقعی ان و ســهام ب
واقعــی و بخــش خصوصــی غیرواقعــی تعریــف نشــده اســت و سیاســت های کلــی اصــل 44 واگــذاری 
شــرکت های دولتــی بــه بخــش عمومــی غیردولتــی را مجــاز کــرده اســت. البتــه شــاید بــا اســتناد بــه 
قانــون اساســی بتــوان واگذاری هــا بــه بخــش عمومــی غیردولتــی را زیــر ســؤال بــرد امــا واقعیــت ایــن 
ــای قوانیــن را نیروهــای واقعــی تعییــن  ــی واقعــی اســت و معن اســت کــه نیــروی محافظــه کار نیروی
ــه  ــی را ب ــای عموم ــوان می کوشــد دســت یابی نهاده ــروی فن ســاالر در حــد ت ــن نی ــد. بنابرای می کنن
مالکیــت بنگاه هــای واگــذار شــونده محــدود کنــد و ایــن کار را البتــه نــه بــا حــد گــزاردن بــر نهادهــای 

ــه بخشــی کــه خصوصــی واقعــی می نامــد انجــام می دهــد. ــٔه مشــوق هایی ب ــا ارائ عمومــی بلکــه ب

مفاهیم کلیدی: خصوصی سازی، نبرد قدرت، نهادگرایی، بخش عمومی، اصل 44

عنوان:  بازخوانی تجربه خصوصی سازی در ایران از منظر اقتصاد نهادگرا
مجری:   سارا کریمی
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ناظر اجرایی: معاونت درمان
گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری

سال: 1396

چکیده: 
در نظــام مدیریتــی نویــن بــا توجــه بــه تأکیــد بیشــتر مدیــران مراکــز بهداشــتی- درمانــی بــر تأمیــن 
ــه شــده، بررســی رضایتمنــدی بیمــاران موردتوجــه بیشــتری  رضایــت خاطــر بیمــاران از خدمــات ارائ
قــرار گرفتــه و به عنــوان یــک شــاخص مهــم کیفیــت مراقبــت ســالمت محســوب می گــردد. در  ایــن 
گــزارش تــالش شــده اســت تــا میــزان رضایتمنــدی بیمــاران بســتری در مراکــز درمانــی ملکــی ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی موردبررســی قــرار گیــرد. همچنیــن نقــاط قــوت و ضعــف فرایندهــا و خدمــات ارائــه 

شــده بــه ایــن بیمــاران شناســایی شــود و راهکارهایــی بــرای رفــع آن هــا ارائــه شــود. 

ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش پیمایشــی پرسشــنامه ای تهیــه شــده اســت و جامعــه آماریــان کلیــه 
بیمــاران ترخیصــی مراکــز ملکــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی در آذرمــاه 1396 بــوده اســت.

یافته هــای حاصــل از ایــن پژوهــش بــه شــرح زیــر بیــان شــده اســت: اخــالق و رفتــار پزشــک معالــج 
بــا بیمــار )88,4(، مراقبت هــای پرســتاری ارائــه شــده طــی روزهــای بســتری )83,4(، اخــالق و رفتــار 
ــک در  ــط پزش ــی توس ــار )83,4(، دادن آگاه ــا بیم ــتری ب ــای بس ــام روزه ــتاری در تم ــنل پرس پرس
خصــوص نــوع بیمــاری و نحــوه درمــان بــه بیمــار )83,2(، اخــالق و رفتــار پرســنل پذیــرش بــا بیمــار 
)82(، رضایــت بیمــار از انتقــال بــه بخــش بســتری بــا ســایر واحدهــای درمانــی )81,6(، کافــی بــودن 
تعــداد تابلوهــای راهنمــا بــرای دسترســی آســان بــه واحدهــای مختلــف بیمارســتانی )81(، مدت زمــان 
ــار  ــا بیم ــذا ب ــده غ ــنل توزیع کنن ــار پرس ــده )80,8(، اخــالق و رفت ــرای تشــکیل پرون ــار ب ــار بیم انتظ
)80,5(، رضایــت از شــرایط اتــاق بســتری خــود )نــور، دمــا، تهویــه( )79,6(،  رضایــت بیمــار از تعویــض 
ــه آمــوزش در هنــگام ترخیــص در خصــوص رژیــم  لبــاس و ملحفــه در روزهــای بســتری )79,4(، ارائ
ــام  ــرای انج ــار ب ــار بیم ــان انتظ ــار )79,2(، مدت زم ــه بیم ــدر ب ــا چق ــرف داروه ــوه مص ــی و نح غذای
مراحــل ترخیــص )78,4(، وجــود نظــم و آرامــش در محیــط بخــش )78,1(،  ارائــه آمــوزش در مــورد 
ــنل  ــار پرس ــالق و رفت ــار )77,7(، اخ ــه بیم ــتاری ب ــنل پرس ــط پرس ــای آن توس ــاری و مراقبت ه بیم
ــود  ــار داده می ش ــه بیم ــده ب ــر وع ــه در ه ــی ک ــدار غذای ــت از مق ــار )77,5(، رضای ــا بیم ــی ب نگهبان
)76,2(، خــود را معرفــی نمــودن پرســنل درمانــی )پرســتاری( بــه بیمــار )76(،  دسترســی بیمــار بــه 
امکانــات رفاهــی ماننــد تلفــن، یخچــال، تلویزیــون )75,7(، رضایــت بیمــار از تنــوع و گــرم بــودن غــذای 

ــتی )71,9(. ــرویس های بهداش ــزی س ــت و تمی ــتان )73,9(، بهداش بیمارس

مفاهیم کلیدی: رضایت سنجی، بیماران، مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی

عنوان:  بررسی رضایتمندی بیماران بستری از کیفیت مراکز درمانی 
ملکی سازمان تأمین اجتماعی در سال 96

مجری:  جهاد دانشگاهی واحد عالمه طباطبایی
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ناظر اجرایی: اداره کل بودجه و تشکیالت
گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری

سال: 1396

چکیده: 
ــای  ــت مزای ــام پرداخ ــرح نظ ــان از ط ــت کارکن ــزان رضای ــناخت می ــی و ش ــه بررس ــش ب ــن پژوه ای
انگیزشــی می پــردازد. بدیــن منظــور مباحــث نظــری پژوهــش در چهــار بعــد اصلــی سیســتم جبــران 
خدمــات، انگیــزش، رضایــت شــغلی، و مدیریــت عملکــرد کارکنــان و مزایــای انگیزشــی، موردبررســی 
قــرار گرفتــه اســت و مــدل پژوهــش طراحــی شــده و بــا مدنظــر قــرار دادن ابعــاد نظــری و نیازهــای 
کارفرمــا رضایــت کلــی از مزایــای انگیزشــی به عنــوان متغیــر وابســته بــا 6 ســؤال موردبررســی قــرار 

گرفتــه اســت 

ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از روش پیمایشــی و در قالــب دو پرسشــنامه بــرای مدیــران و کارکنــان بــا 
گــردآوری 2433 پرسشــنامه ) 334 مدیــر و 2099 کارمنــد( از ســه بخــش: بیمــه ای، درمــان مســتقیم، 

و درمــان غیرمســتقیم، و ســتاد در 15 اســتان انجــام ســده اســت.

ــای انگیزشــی در   یافته هــای تحقیــق حاکــی از آن اســت کــه میانگیــن نمــره رضایــت از طــرح مزای
ــر 51,25 اســت کــه در حــد متوســط اســت. همچنیــن میانگیــن  ــا 100(براب ــه ای)0 ت مقیــاس فاصل
نمــره رضایــت از طــرح مزایــای انگیزشــی در میــان مدیــران 57,8 و در میــان کارکنــان 50,2 می باشــد. 
میانگیــن نمــره نگــرش بــه سیســتم مزایــای انگیزشــی در میــان مدیــران 65,36 و در میــان کارکنــان 
ــه سیســتم  59,65 و میانگیــن کل 60,43 اســت کــه حاکــی از نگــرش نســبتاً مثبــت پاســخگویان ب
مزایــای انگیزشــی اســت. میانگیــن نمــره ارزیابــی از میــزان انگیزاننــده بــودن طــرح مزایــای انگیزشــی 
از دیــدگاه مدیــران 63,85 و کارکنــان 60,69 و میانگیــن کل 61,12 اســت کــه در حــد نســبتاً زیــاد 
ــد. ــی کرده ان ــده ارزیاب ــای انگیزشــی را انگیزانن ــرح مزای ــت پاســخگویان ط ــر اکثری اســت. به بیان دیگ

میانگیــن نمــره ارزیابــی میــزان انگیزانندگــی از دیــدگاه مدیــران 63,85 و کارکنــان 60,69 و میانگیــن 
ــاد اســت. به بیان دیگــر اکثریــت پاســخگویان طــرح مزایــای  کل 61,12 اســت کــه در حــد نســبتاً زی
انگیزشــی را انگیزاننــده ارزیابــی کرده انــد. میانگیــن نمــره ادراک کلــی از عدالــت در مزایــای انگیزشــی 
ــان 41,61 و میانگیــن کل 42,98 اســت کــه در حــد نســبتاً کــم  ــران 51,57 و کارکن ــان مدی در می

ــد. ــی نکرده ان ــه ارزیاب ــای انگیزشــی را عادالن ــرح مزای ــت پاســخگویان ط ــر اکثری اســت. به بیان دیگ

مفاهیم کلیدی: مزایای انگیزشی، رضایت سنجی، کارکنان سازمان تأمین اجتماعی، عدالت

عنوان:  ارزیابی اثربخشی و سنجش رضایت کارکنان از اجرای ضابطه 
نحوه محاسبه و پرداخت مزایای انگیزشی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی

مجری:  مرکز پژوهش های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
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گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری
سال: 1396

چکیده: 
ــالش  ــردازد و ت ــی می پ ــن اجتماع ــوزه تأمی ــذاری در ح ــت قانون گ ــی وضعی ــه بررس ــش ب ــن پژوه ای
می کنــد بــا یــک مطالعــه تاریخــی چالش هــا و مســائل و مشــکالت بــر ســر راه ایــن نــوع از قانون گــذاری 
ــه  ــالش شــده اســت ک ــن ت ــردازد. همچنی ــراری بپ ــا تک ــی و ی ــن مشــکل دار و اضاف ــن قوانی و همچنی
ــه  ــرار گیــرد و  ب ــوان یــک ترکیــب علمــی، فنــی و حقوقــی موردبررســی ق فراینــد قانون گــذاری به عن
ــن  ــازمان تأمی ــان س ــارکت ذینفع ــدم مش ــه ع ــن و ازجمل ــن قوانی ــکالت در راه تدوی ــیب ها و مش آس

ــردازد. ــن می پ ــن قوانی ــی در تدوی اجتماع

این پژوهش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. 

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه در  مــوارد قابل توجهــی،  اصــل اصیــل اســتقالل اداری ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی  در جریــان قانون گــذاری  خدشــه دار شــده اســت و راه چــاره ای جــز اصــالح قوانیــن 
و مقــررات  ناقــض ایــن اصــل، وجــود نــدارد. بااین همــه بایــد توجــه داشــت کــه وظایــف و اختیــارات 
ــوزه  ــازی در ح ــت و هماهنگ س ــن و حمای ــری، تضمی ــارت و راهب ــت گذاری، نظ ــر سیاس ــت در ام دول
بیمه هــای اجتماعــی ) مســتنبط از مــواد 3، 6، 7، 9 و11 قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن 
اجتماعــی (، مســتلزم حــدودی از دخالــت  دولــت در امــور نهادهــای بیمــه اجتماعــی و شــمول برخــی 
قوانیــن مالــی و اداری بــر ایــن نهادهــا اســت امــا تعییــن دقیــق ایــن حــدود از ضروریــات مســلمی اســت 
کــه بــدون آن، خطــر بــزرگ نقــض اســتقالل مالــی و اداری، صندوق هــا و ســازمان های بیمــه اجتماعــی 
ــت  ــدم رعای ــد از: ، ع ــوزه عبارت ان ــن ح ــای ای ــر چالش ه ــه دیگ ــد. ازجمل ــد می کن ــته تهدی را  پیوس
ــات  ــت اصــول و الزام ــدم رعای ــه ای و ع ــای بیم ــع و مصــارف صندوق ه ــن مناب ــادل بی اصــل ایجــاد تع
ــطح بندی  ــام س ــراری نظ ــه برق ــذار ب ــدی قانون گ ــام ج ــدم اهتم ــری(، ع ــه ای )اکچوئ ــبات بیم محاس
شــده ) چندالیــه( در بیمه هــای اجتماعــی، فقــدان جامع نگــری، نبــود مطالعــات کارشناســی کافــی بــه 

ــت نشــدن اصــول کدیفیکاســیون ــی و رعای ــورم قانون ــگام قانون گــذاری و شــتاب زدگی، ت هن

مفاهیم کلیدی: قانون تأمین اجتماعی، بیمه های اجتماعی، تنقیح قوانین، آسیب شناسی قانون گذاری

عنوان:  بایدها و نبایدهای قانون گذاری در تأمین اجتماعی
مجری:  محسن قاسمی و اسماعیل انصاری
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ناظر علمی: علی اکبری ساری
گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

سال: 1396 

چکیده: 
ایــن پژوهــش بــه بررســی هزینــه فایــده و عملکــرد مالــی بیمارســتان های منتخــب ســازمان تأمیــن 
ــان،  ــران، غرضــی اصفه ــری ته ــهید معی ــتان های، ش ــردازد و بیمارس ــال 1394 می پ ــی در س اجتماع
اســتاد عالــی نســب تبریــز، امــام رضــا )ع( ارومیــه، فارابــی مشــهد و  حضــرت معصومــه )س( کرمانشــاه 
را از منظــر اقتصــادی و بــا تأکیــد بــر شــاخص های هزینه-منفعــت طــی ســال مالــی 1394 ارزیابــی 

می نمایــد.

ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی و گذشــته نگر می باشــد. در ایــن مطالعــه به منظــور ارزیابــی اقتصــادی 
ــات  ــار و اطالع ــتفاده از آم ــا اس ــی، ب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــب س ــتان های منتخ ــرد بیمارس عملک
ــز  ــک از مراک ــر ی ــده ه ــه  تمام ش ــه هزین ــت ک ــده اس ــعی ش ــتان، س ــی بیمارس ــردی و مال عملک
مســؤولیت بیمارســتان تعییــن و درنهایــت هزینــه  تمام شــده محصــوالت نهایــی بیمارســتان تعییــن 
شــود. بــه همیــن منظــور شناســایی هزینه هــا و تخصیــص آن هــا بــه مراکــز مســؤولیت بــا اســتفاده از 

ــه اســت. ــه ای صــورت گرفت ــه روش مرحل ــی و ب ــی جذب سیســتم هزینه یاب

ــای  ــی، درآمده ــش دولت ــای بخ ــاظ تعرفه ه ــا لح ــال 94، ب ــد در س ــان می ده ــه نش ــج مطالع نتای
ــه  ــر از مقایس ــن ام ــت. ای ــوده اس ــا نب ــای آن ه ــده هزینه ه ــه تأمین کنن ــتان های موردمطالع بیمارس

ــد.  ــهود می باش ــز مش ــا نی ــوب آن ه ــه مص ــا تعرف ــگ ب ــات هتلین ــده خدم ــه  تمام ش هزین

ــتان های  ــی بیمارس ــات درمان ــه خدم ــی ارائ ــاختار فعل ــا س ــه ب ــد ک ــر می رس ــه نظ ــب ب به این ترتی
ــای  ــن هزینه ه ــه تأمی ــدودی ب ــا ح ــد ت ــی می توان ــی غیردولت ــای عموم ــال تعرفه ه ــب، اعم منتخ
ــن  ــه ای ــد ب ــا بای بیمارســتان کمــک کنــد و زمینــه خودگردان شــدن بیمارســتان ها را فراهــم آورد. ام
نکتــه مهــم توجــه نمــود کــه ایــن نتیجه گیــری بــا فــرض ثابــت بــودن ســایر شــرایط صحیــح خواهــد 
بــود. به عنوان مثــال چنانچــه نظــام پرداخــت بــه پزشــکان نیــز بــر اســاس تعرفــه عمومــی غیردولتــی 
تعییــن شــود بدیهــی اســت کــه هزینه هــای بیمارســتان افزایــش خواهــد یافــت. همچنیــن ممکــن 
ــن  ــه در ای ــود ک ــر ش ــت خوش تغیی ــتان ها دس ــده در بیمارس ــات ارائه ش ــب خدم ــه ترکی ــت ک اس
صــورت بایــد عــالوه بــر بعــد هزینه-منفعــت بــه ابعــاد عدالــت و دسترســی و نیــز کارکــرد اجتماعــی 

ســازمان نیــز توجــه شــود.
مفاهیم کلیدی:: مرکز مسؤولیت، بهای تولید، هزینه یابی 

عنوان:  بررسی عملکرد مالی بیمارستان های منتخب سازمان 
تأمین اجتماعی در سال 1394

مجری: علی ابوترابی
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ناظر علمی: امیرعباس فضائلی
گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

سال: 1396

چکیده: 
مطالعــه حاضــر بــه اندازه گیــری شــاخص عدالــت در هزینه هــای بهداشــت و درمــان خانوارهــای شــهری 
ــا 1394 می پــردازد و تــالش  و روســتایی و محاســبه میــزان پرداخــت از جیــب در ســال های 1390 ت
ــای  ــا هزینه ه ــه ب ــه یافت ــای مواجه ــی خانواره ــادی و اجتماع ــای اقتص ــن ویژگی ه ــا تبیی ــد ب می کن
کمرشــکن ســالمت تــا بــرآوردی از درصــد خانوارهایــی کــه بــا هزینه هــای کمرشــکن ســالمتی مواجــه 

ــه کنــد.  ــر شــده اند ارائ و فقیرت

ــد  ــه و درآم ــرح هزین ــای ط ــل داده ه ــه تحلی ــته نگر ب ــردی توصیفی-گذش ــا رویک ــه ب ــن مطالع ای
خانوارهــای شــهری و روســتایی مرکــز آمــار ایــران طــی ســال های 1390 تــا 1394 پرداختــه اســت. 

ــا  ــه ب ــه یافت ــای مواجه ــرخ خانواره ــه ن ــر این ک ــالوه ب ــه ع ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مطالع ــای ای یافته ه
ــی رو  ــا 1394( به طورکل ــه )1390 ت ــال های موردمطالع ــی س ــران ط ــالمت در ای ــکن س ــارج کمرش مخ
بــه افزایــش بــوده اســت، نابرابــری جغرافیایــی میــان و درون مناطــق روســتایی و شــهری در بخش هــای 
مختلــف نیــز افزایــش داشــته اســت. در ســال های 1392 و 1393 هــم مناطــق روســتایی و هــم مناطــق 
شــهری کشــور شــاهد کاهشــی در نــرخ خانوارهــای مواجهــه یافتــه با هزینه کمرشــکن ســالمت نســبت به 
ســال قبــل از خــود بوده انــد، امــا همچنــان نســبت بــه ســال پایــه 1390 ایــن ارقــام باالتــر اســت. اگرچــه 
ــا درآمــد متوســط، اســتفاده از خدمــات ســالمت به ســرعت  در ایــران، هماننــد بســیاری از کشــورهای ب
گســترش داشــته اســت، عمــده سیاســت های ســالمت طراحی شــده در ســال های قبــل - شــامل بیمــه 
روی تخــت بــرای خانوارهــای شــهری، پرداخــت هزینه هــای درمانــی مصدومــان حــوادث بــر اســاس مــاده 
92 برنامــه چهــارم، تغییــر نــوع حــق بیمــه ســازمان خدمــات درمانــی ســابق از مبلــغ ثابــت بــه ســهمی، 
اســتقرار برنامــه پزشــک خانــواده و بیمــه روســتایی، اســتقرار ســاختار هیئت امنایــی در بیمارســتان های 
دولتــی، برنامــه تمام وقتــی جغرافیایــی پزشــکان برنامــه، و اجــرای طــرح تحــول ســالمت در ســال 1393 
باهــدف بهبــود نظــام تأمیــن مالــی و کاهــش پرداخــت از جیــب مــردم- بــه تناســب، اهــداف برنامه هــای 
چهــارم و پنجــم توســعه ملــی را در کاهــش پرداخــت از جیــب بــه ســی درصــد و کاهــش نــرخ مخــارج 

کمرشــکن ســالمت بــه یــک درصــد، به رغــم برخــی بهبودهــا، تحقــق نبخشــیده اســت.

مفاهیم کلیدی: پرداخت از جیب، فقرزایی، هزینه های سالمت، پزشک خانواده

عنوان:  محاسبه پرداخت از جیب با استفاده از داده های هزینه 
خانوار مرکز آمار طی سال های 1390 تا 1394

مجری: طه نوراللهی
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گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت
سال: 1396

چکیده:
ایــن پژوهــش بــه بررســی تأثیــر اجــرای برنامــه ارتقــاء هتلینــگ بــر رضایت منــدی بیمــاران و پرســنل 
درمانــی انجــام شــده اســت. برنامــه ارتقــاء هتلینــگ در ســال 94 در 22 بیمارســتان ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی و بــا اهــداف استانداردســازی خدمــات هتلینــگ بیمارســتانی، فراهــم آوردن محیطی مناســب 
جهــت ارائــه خدمــات درمانــی و افزایــش رضایت منــدی بیمــاران و همراهــان آن هــا بــا چهــار محــور 
بهداشــت و نظافــت؛ خدمــات رفاهــی؛ تجهیــزات و امکانــات؛ و ســاختمان و تأسیســات بــه اجــرا درآمــد. 

ــه  ــی در تابســتان ســال 1396 انجــام گرفت ــوده و به صــورت مقطع ــوع پیمایشــی ب ــه از ن ــن مطالع ای
اســت. بــرای انتخــاب نمونــه بیمــاران، بــا روش نمونه گیــری تصادفــی ســاده و بــا اســتفاده از فرمــول 
کوکــران نمونه گیــری در دو گــروه انجــام شــده کــه در گــروه اول تعــداد حداقــل 589  نفــر و گــروه 
ــزار  ــا از نرم اف ــی داده ه ــز توصیفــی و تحلیل ــر بیمــار انتخــاب شــده اســت. جهــت آنالی دوم 1440 نف

Excel و Spss اســتفاده شــده اســت.

ــای  ــاران بستری شــده در محوره ــت بیم ــه درصــد رضای ــد ک ــن پژوهــش نشــان می ده ــای ای یافته ه
بهداشــت و نظافــت؛ رفاهــی؛ تجهیــزات و امکانــات؛ و تأسیســات و ســاختمان در گــروه 22 بیمارســتان 
ــرای 47  ــا 83,4؛ 80,8؛ 81,4؛ و 81 درصــد و ب ــر ب ــب براب ــه ترتی ــاء هتلینــگ ب ــه ارتق مجــری برنام
بیمارســتان دیگــر بــه ترتیــب برابــر بــا 81؛ 77,2؛ 74,2؛ و 74,6 درصــد بــوده اســت. درصــد رضایــت 
پرســنل درمانــی در ســه محــور بررسی شــده بهداشــت و نظافــت؛ تجهیــزات و امکانــات؛ تأسیســات و 
ــا 69؛ 78؛ و 71,2 درصــد و  ــر ب ــه ترتیــب براب ســاختمان در گــروه بیمارســتان های مجــری برنامــه ب
بــرای گــروه بیمارســتان های شــاهد کــه در آن هــا برنامــه ارتقــاء هتلینــگ اجــرا نشــده اســت برابــر بــا 

67,5؛ 72,5؛ و 62 درصــد بــوده اســت. 

در کل یافته هــای ایــن مطالعــه حاکــی از آن اســت کــه رضایــت بیمــاران از خدمــات هتلینــگ در هــر 
دو گــروه بررســی شــده بیمارســتان ها بیشــتر از ارائه دهنــدگان خدمــت اســت. قابل توجــه اســت کــه 
رضایــت بیمــاران و پرســنل درمانــی در تمــام محورهــای بررسی شــده مرتبــط بــا هتلینــگ در گــروه 
بیمارســتان های شــمول برنامــه بیشــتر از رضایــت بیمــاران و پرســنل درمانــی گــروه بیمارســتان های 
ــاء  ــه ارتق ــرای برنام ــه اج ــت ک ــوان گف ــع می ت ــس درواق ــت. پ ــوده اس ــه ب ــمول برنام ــارج از ش خ

هتلینــگ، رضایــت بیمــاران و پرســنل درمانــی را بــه همــراه داشــته اســت.

مفاهیم کلیدی: خدمات سالمت، رضایت سنجی، هتلینگ، تأمین اجتماعی

عنوان:  بررسی رضایت مندی بیماران و پرسنل درمانی از 
برنامه ارتقای هتلینگ

مجری: عبدالواحد خدامرادی
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گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

سال: 1396

چکیده: 

یکــی از مــوارد مغفــول در مدیریــت هزینه هــای درمــان، عــدم آگاهــی از تأثیــر افزایــش تعرفه هــا بــر جزییات 
پرونده هــای بســتری بیمارســتان ها اســت کــه عمدتــاً بــه عــدم اجــرای مکانیزاســیون در بخــش بســتری 
ــا  ــش تعرفه ه ــی از افزای ــتری ناش ــش بس ــای بخ ــه هزینه ه ــرات دامن ــه تغیی ــن مطالع ــردد. در ای برمی گ
موردمحاســبه قــرار گرفتــه اســت تــا هــم نســبت بــه دامنــه تغییــرات آگاهــی دقیق تــری حاصــل شــود و 
ــا تخمیــن قریب به یقیــن ممکــن گــردد. ــرای محاســبه هزینه هــا در کل کشــور  ب هــم الگــوی یکســانی ب

این پژوهش با استفاده از روش تحلیل داده های موجود انجام شده است.

یافته هــای ایــن مطالعــه نشــان داد کــه تغییــرات وزنــی در هریــک از گروه هــای خدمتــی در 
ــر  ــه بیانگ ــد ک ــر می باش ــا 137درصــد متغی ــل از 54 درصــد ت ــب حداق ــا ضری ــتان های منتخــب ب اس
ــود  ــوق تخصصــی، وج ــات ف ــاع، خدم ــه سیســتم ارج ــتان  ازجمل ــر اس ــون در ه ــل گوناگ ــر عوام تأثی
ــا اســتان های  خدمــات منحصربه فــرد، و برخــی عوامــل دیگــر  بــر هزینه هــای هــر گــروه از خدمــات ب
ــد  ــف می باش ــتان های مختل ــوع در اس ــی و تن ــت ناهمگون ــی و درنهای ــروه خدمت ــان گ ــر در هم دیگ
ــام  ــه  ارق ــن رو  واضــح اســت ک ــود و ازای ــتناد نم ــد اس ــدد واح ــک ع ــه ی ــوان ب ــی نمی ت ــذا  به راحت ل
ــتناد  ــل اس ــد قاب ــتان ها نمی توان ــک از اس ــر ی ــی در ه ــای خدمت ــک از گروه ه ــر ی ــت آمده در ه به دس
بــرای کل کشــور باشــد کــه در برخــی از مــوارد ماننــد وزن دارو و یــا وزن هزینــه اعضــاء هیئت علمــی 
تمام وقــت، تفــاوت چشــمگیر و تــا 137درصــد، قابل تأمــل بــوده و به هیــچ روی قابــل تســری به عنــوان 
ــتم  ــودن سیس ــال ب ــه فع ــوان ب ــال می ت ــه و  به عنوان مث ــن رابط ــد. در ای ــوری نمی باش ــع کش مرج
ــاب های  ــگ در صورتحس ــه هتلین ــش هزین ــب کاه ــه موج ــود ک ــاره نم ــارس اش ــتان ف ــاع در اس ارج
بســتری شــده اســت. در همیــن راســتا مشــاهده می گــردد کــه هزینــه خدمــات هتلینــگ  در اســتان 
ــده  ــه پرداخت ش ــودن هزین ــر ب ــان باالت ــد و همزم ــتان ها می باش ــایر اس ــر از س ــبت باالت ــه نس ــزد ب ی
بابــت اعضــاء تمام وقــت جغرافیایــی در ایــن اســتان، بیشــتر بــودن نســبت تعــداد پزشــکان تمام وقــت 

ــد.  ــان می ده ــی را نش ــای خصوص ــه مطب ه ــبت ب ــتانی نس ــز بیمارس ــاغل در مراک ــی ش جغرافیای

مفاهیم کلیدی: خدمات بستری، هتلینگ، سازمان تأمین اجتماعی

عنوان:  محاسبه وزن هزینه تفکیکی خدمات بستری در صورتحساب 
مراکز دانشگاهی کشور

هتیه و تدوین: آزیتا شکوهمند
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گروه سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

سال: 1396

چکیده:

ــان  ــرپایی درم ــش س ــان در بخ ــرد درم ــه و عملک ــه هزین ــت ک ــده اس ــالش ش ــش ت ــن پژوه در ای
ــاص  ــود اختص ــه خ ــازمان را ب ــان س ــای درم ــد هزینه ه ــدود 38 درص ــه ح ــازمان ک ــتقیم س غیرمس
ــن  ــود. در ای ــل ش ــز و تفصی ــتانی آنالی ــطح اس ــای آن و در س ــک زیرمجموعه ه ــه تفکی ــد ب می ده
ــا شــاخص های  ــراه ب ــی هم ــن اجتماع ــازمان تأمی ــغ اختصــاص داده س ــداد نســخه و مبل ــزارش تع گ
مرتبــط )درصــد ســهم جمعیــت تحــت پوشــش و هزینــه هــر اســتان، بــار مراجعــه، میانگیــن هزینــه 
نســخه و ســرانه ســالیانه( در بخــش ســرپایی درمــان غیرمســتقیم بــه تفکیــک نــوع خدمــت) شــامل 
17 خدمــت( کــه در 7 گــروه، دســته بندی شــده اســت بــه تفکیــک اســتانی نمایــش داده شــده اســت. 

در این گزارش از روش تحلیل داده ها و آمارهای موجود استفاده شده است.

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه در بیــن 7 نــوع گــروه خدمتــی، دارو بیشــترین ســهم هزینــه 
)38 درصــد( را بــه خــود اختصــاص می دهــد بعــد از دارو، بیشــترین ســهم هزینــه مربــوط بــه درمانــگاه 
ــتقیم  ــان غیرمس ــرپایی درم ــش س ــال 94 در بخ ــه س ــه تحقق یافت ــد هزین ــه 19 درص ــد ک می باش
ــه  ــرداری ب ــرارداد، آزمایشــگاه و تصویرب ــه پزشــکان مســتقل طــرف ق ــه آن می باشــد. هزین ــوط ب مرب
ترتیــب 16، 12و 10 درصــد ســهم هزینــه و فیزیوتراپــی و ســایر اقدامــات تشــخیصی درمانــی هرکــدام 

ســهم 2 درصــد از هزینــه را شــامل می شــوند.

در بیــن گــروه پزشــکان، 58 درصــد هزینه هــا مرتبــط بــا پزشــکان متخصــص) میانگیــن نســخه= 16 
هــزار تومــان(، 27 درصــد پزشــکان عمومی)میانگیــن نســخه= 5 هــزار تومــان(، 10 درصــد پزشــکان 
ــخه= 17  ــک)میانگین نس ــد دندان پزش ــان( و 5 درص ــزار توم ــخه= 24 ه ــن نس ــوق تخصص)میانگی ف

هــزار تومــان( بــوده اســت. 

مفاهیم کلیدی: هزینه-بیماری، مراجعات تکراری، درمان غیرمستقیم، تأمین اجتماعی

 

عنوان:  آنالیز هزینه های بخش سرپایی درمان غیرمستقیم 
سازمان تأمین اجتماعی در سال 94 

هتیه و تدوین: عبدالواحد خدامرادی
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گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال:1396

چکیده:
ــه معرفــی مفهــوم کار شایســته و بررســی پیشــینه آن می پــردازد. هــدف اصلــی ایــن  ایــن پژوهــش ب
پژوهــش بررســی مفهــوم کار شایســته در مطالعــات انجام گرفتــه در ایــن زمینــه در کشــور اســت. هــدف 
ــب آن  ــا و متعاق ــن پژوهش ه ــک از ای ــث در هری ــی موردبح ــش های اساس ــتخراج پرس ــن کار اس از ای

حصــول محورهــای اصلــی مطالعــه شــده بــا محوریــت کار شایســته در کشــور اســت.

ــی  ــوای کیف ــل محت ــنادی و تحلی ــه ای و اس ــه کتابخان ــش روش مطالع ــن پژوه ــه در ای روش به کاررفت
اســت کــه بــرای انجــام ایــن امــر، مهم تریــن مقــاالت منتشــر شــده بــا محوریــت کار شایســته در کشــور 

بــر مبنــای روش شناســی تحلیــل محتــوا موردبررســی قــرار گرفتنــد. 

ــوده و  ــدک ب ــیار ان ــور بس ــته در کش ــوم کار شایس ــه مفه ــم مطالع ــه حج ــج اول اینک ــاس نتای ــر اس ب
ــه  ــه س ــات انجام گرفت ــوع، در مطالع ــه درمجم ــت. دوم اینک ــاه اس ــی کوت ــازه زمان ــک ب ــز در ی متمرک
محــور اصلــی تعریــف، اندازه گیــری و اجــرای کار شایســته در کنــار شــش محــور فرعــی امکان ســنجی، 
موجــود  وضعیــت  و  پیش نیازهــا  مدخــل،  ذی  گروه هــای  ذینفــع،  گروه هــای  سیاســت گذاری، 

ــد. ــرار گرفته ان ــی ق موردبررس

ــی  ــور بررس ــول 9 مح ــران ح ــته در ای ــون کار شایس ــه تاکن ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
شــده اســت. از ایــن محورهــای 9گانــه 3 محــور از ماهیــت اصلــی و 1 محــور از ماهیــت زیرمجموعــه 
برخوردارنــد. محورهــای اصلــی شــامل تعریــف، اندازه گیــری و اجــرا می شــوند. در الیــه دوم، محورهــای 
سیاســت گذاری، امکان ســنجی، گروه هــای ذی مدخــل، گروه هــای ذینفــع، وضعیــت موجــود و 
پیش نیازهــا قــرار دارنــد. به بیان دیگــر هریــک از مطالعــات انجــام گرفتــه تاکنــون بــه حداقــل یکــی از 
محورهــای اصلــی پرداختــه و ســپس بــه ســراغ یــک یــا چنــد مــورد از محورهــای الیــه دوم رفتــه اســت. 

)ILO( مفاهیم کلیدی: کار شایسته، سیاست گذاری، اشتغال، سازمان بین المللی کار

عنوان:  مقدمه ای در باب کار شایسته، چیستی، ضرورت و 
ابعاد مطالعات پیشین

مجری: سهند ابراهیمی پورفائز
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گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال: 1396

چکیده:
ایــن مطالعــه بــه بررســی ســازوکارهای تعییــن حداقــل حقــوق در ایــران و جهــان می پــردازد. بدیــن 
ــه  ــردازد و ســپس ب ــل دســتمزد می پ ــی حداق ــی نظــری و تجرب ــه بررســی مبان ــدا ب ــه ابت ــب ک ترتی
تاریخچــه حداقــل دســتمزد در ایــران و تجربــه کشــورهای فرانســه، پــرو و مالــزی می پــردازد. ســپس 
ــر اســاس وضعیــت  ــا ب ــا بررســی ســناریوهای مختلــف تعییــن حداقــل دســتمزد، تــالش می کنــد ت ب
و واقعیت هــای اقتصــادی مناطــق مختلــف در ایــران راهکارهایــی بــرای تعییــن حداقــل دســتمزد بــر 

اســاس تــورم اســتانی ارائــه کنــد.

ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش کتابخانــه ای و اســنادی و تحلیــل آمــاری داده هــای موجــود انجام شــده 
اســت و ارتبــاط حداقــل دســتمزد بــا شــاخص های کلیــدی اقتصــاد ایــران تحلیــل آماری شــده اســت.

ــات اقتصــادی کشــور در  ــی و واقعی ــاری و تجرب ــر اســاس دســتاوردهای آم ــه ب ــن مطالع ــت ای درنهای
ســطوح منطقــه ای و ملــی، ضمــن بررســی چنــد ســناریوی مختلــف بــرای تعییــن حداقــل دســتمزد بــر 
اســاس شــاخص های محلــی و منطقــه ای، ســناریوی پیشــنهادی خــود بــرای تعییــن حداقــل دســتمزد 

بــر اســاس تــورم اســتانی را ارائــه می کنــد.

کلمات کلیدی: حداقل دستمزد. تورم، کارگر، کار، فقر

عنوان:  پیشنهاد الگو و روش تعیین حداقل دستمزد با رویکرد 
منطقه ای در ایران

مجری: محمدرضا فرهادی پور
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ناظر: پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری

سال: 1396

چکیده:
به طورکلــی طراحــی و اجــرای برنامه هــای مقابلــه بــا فقــر و نابرابــری نیازمنــد بررســی میــزان اثرگــذاری 
برنامه هــای توســعه کشــوری بــر میــزان و شــدت فقــر موجــود در مناطــق شــهری و روســتایی طــی دوره 
ــرای  ــر ایــن اســاس در ایــن طــرح، پــس از برشــماری روش هــای موجــود ب اجــرای برنامه هــا اســت. ب
ــران  ــای ای ــی و تجربه ه ــٔه فقرزدای ــود درزمین ــواع سیاســت های موج ــه بررســی ان ــر، ب ــری فق اندازه گی
در برخــی از مــوارد اجراشــده می پــردازد تــا وضعیــت کشــور درزمینــٔه فقــر و مقابلــه بــا ایــن پدیــده را 
مــورد ارزیابــی قــرار دهــد. گــزارش همچنیــن بــه بررســی انــواع روش هــای اندازه گیــری فقــر و ســنجش 
ســطح رفــاه، رویکردهــای مختلــف اقتصــادی ازجملــه رویکــرد رفــاه گرایــی و مطلوبیت گرایــی  و ارتبــاط 

الگوهــای رشــد و گســترش و انــواع سیاســت های فقرزدایــی و میــزان اثربخشــی آن هــا می پــردازد. 

در این مطالعه از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و تحلیل داده های موجود  استفاده شده است.

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه در ایــران بــا افزایــش بعــد خانــوار احتمــال فقــر نیــز افزایــش 
میابــد. احتمــال فقــر در بیــن خانوارهــای بــا جمعیــت 2 نفــر و کمتــر 12 و در بیــن خانوارهــای 3 و4 
نفــره 21 درصــد و در خانوارهــای 5 نفــر بــه بــاال 46 درصــد اســت .همچنیــن بررســی ســاختار ســنی 
ــر  ــرخ فق ــال 1384 ،ن ــت .در س ــرده اس ــدا ک ــال پی ــره ای میان س ــر چه ــه فق ــد ک ــان می ده ــرا نش فق
ــه  ــوط ب ــرخ فقــر مرب ــوده اســت امــا در ســال 1394 بیشــترین ن در بیــن خانوارهــای جــوان بیشــتر ب

ــوده اســت. ــال ب ــای میان س خانواره

بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه، نــرخ رشــد، بهبــود رابطــه مبادلــه بــه ســود فقــرا و کاهــش نابرابــری 
در توزیــع درآمــد بــه ترتیــب بیشــترین تأثیــر را بــر کاهــش فقــر دارنــد، ازایــن رو مشــخص می شــود 
کــه جهت گیــری سیاســت های اقتصــادی می بایســت در راســتای تحریــک رشــد اقتصــادی پایــدار بــه 
همــراه سیاســت های بازتوزیعــی در راســتای بهبــود توزیــع درآمــد و همچنیــن کنتــرل تــورم بــا توجــه 

بیشــتر بــه تــورم مصرفــی باشــد.

مفاهیم کلیدی: فقر، نظام رفاه، تأمین اجتماعی، نابرابری، رشد اقتصادی پایدار، شکاف اقتصادی

عنوان: چشم انداز حوزه پوششی نظام رفاه و تأمین اجتماعی 
کشور به تفکیک بیمه ای و حمایتی

مجری: داوود سوری
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ناظر: کیوان مرتضوی سرایی
گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری

سال: 1396

چکیده:
ایــن مطالعــه بــه بررســی و محاســبه بــار مالی اجــرای طرح بازنشســتگی در مشــاغل ســخت و زیــان آور بر منابع 
و مصــارف ســازمان تأمیــن اجتماعــی می پــردازد. در ایــن تحقیــق بــا توجــه بــه تجــارب جهانــی در ایــن زمینــه 
و نیــز تأثیراتــی کــه ایــن طــرح بــر منابــع و مصــارف ســازمان تأمیــن اجتماعــی دارد ، بــار مالــی ایــن طــرح بــر 
منابــع و مصــارف ســازمان تأمیــن اجتماعــی و پایداری مالی آن محاســبه شــد  و پیشــنهادات الزم بــرای کاهش 
اثــرات ســوء آن بــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا توجــه بــه تجــارب جهانــی در این زمینــه ارائه شــده اســت. در 
ایــن راســتا  در ایــن تحقیــق طرح بازنشســتگی در مشــاغل ســخت و زیــان آور از ابعاد مختلــف نظیر خصوصیات 
بازنشســتگان مشــاغل ســخت و زیان آور نظیر مســتمری برقراری، ســن بازنشســتگی، سابقه بازنشســتگی، تاریخ 
بازنشســتگی، جنســیت ،مقایســه ایــن خصوصیــات بــا انــواع دیگــر بازنشســتگی، هزینــه و درآمدهای ایــن طرح 
بــرای ســازمان تأمیــن اجتماعــی ، مقایســه هزینه هــا و درآمدهــا و ســرانجام نــرخ بهینه حــق بیمه ای کــه تعادل 
هزینه هــا و درآمدهــا را برقــرار کنــد ) در دو حالــت مقایســه بــا شــرایط عــادی بازنشســتگی و مقایســه بــا قانــون 

اولیــه بازنشســتگی در مشــاغل ســخت و زیــان آور ( موردبررســی قرار گرفته اســت. 

در ایــن مطالعــه از روش هــای مطالعــه اســنادی و کتابخانــه ای و تحلیــل محتــوای کیفــی و از روش تحلیــل 
آمــاری بــرای تحلیــل داده هــای موجــود بــرای محاســبه بــار مالــی قوانیــن بازنشســتگی پیــش از موعــد بــر 

ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســتفاده شــده اســت.

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه ســهم بازنشســتگان مشــاغل ســخت و زیــان آور از بازنشســتگی های 
برقــراری بیــن 5,4 درصــد تــا 52 درصــد در نوســان بــوده اســت به نحوی کــه بیشــترین فشــار مربــوط بــه 
ــه اســت. بااین وجــود  ــن فشــار کاهــش یافت ــان ای ــه اجــرای طــرح می باشــد و باگذشــت زم ســال های اولی
ازلحــاظ شــاخص میــزان مســتمری برقــراری، بازنشســتگان مشــاغل ســخت و زیــان آور نســبت بــه ســایر 
انــواع بازنشســتگان دارای باالتریــن میــزان مســتمری برقــراری )15,873,863 ریــال در مقابــل 11,076995 
ریــال کل بازنشســتگان در ســال 1394( می باشــند. همچنیــن نتایــج حاصــل از تحلیل هــای آمــاری نشــان 
می دهــد کــه طــرح بازنشســتگی در مشــاغل ســخت و زیــان آور بــار مالــی عظیمــی بــرای ســازمان داشــته 
اســت. به نحوی کــه  هزینه هــای طــرح  بــه قیمت هــای پایــه و اســمی  ســال 1394 بــه ترتیــب 7,4 و 2,5  
برابــر درآمدهــای طــرح بــوده اســت کــه ایــن امــر رونــد نقطــه سربه ســری منابــع و مصــارف ســازمان را کــه 

طــی ســال های اخیــر از معضــالت اصلــی ســازمان بــوده اســت، ســرعت بخشــیده اســت.

مفاهیم کلیدی: مشاغل سخت و زیان آور، بازنشسته، تأمین اجتماعی، بار مالی 

عنوان: بررسی تأثیر اجرای بازنشستگی سخت و زیان آور 
بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی

مجری: محسن ریاضی
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گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال: 1396

چکیده :
ــتغال  ــی اش ــند مل ــه س ــرای تهی ــور ب ــادی کش ــت اقتص ــه وضعی ــی و مطالع ــه بررس ــرح ب ــن ط ای
و ســرمایه گذاری بــرای دوره 1400-1396 می پــردازد و تــالش می کنــد تــا بــه بررســی علــل و 
ــا  راهکارهــای کاهــش نــرخ بیــکاری آشــکار در کشــور؛ کاهــش فاصلــه نرخ هــای بیــکاری منطقــه ای ب
ــرخ  ــی اســت؛ کاهــش ن ــن مل ــر از میانگی ــا باالت ــکاری آن ه ــرخ بی ــه ن ــی در اســتان هایی ک ســطح مل
بیــکاری در میــان مــردان و زنــان جــوان و تحصیل کــرده کشــور و بهبــود بهــره وری نیــروی کار در دوران 
برنامــه به منظــور بهبــود تــوان رقابتــی اقتصــاد کشــور و ارتقــای وضــع معیشــت نیــروی کار و درنهایــت 

ــردازد.  ــروی کار بپ ــرده در نی ــان تحصیل ک ــارکت زن ــرخ مش ــش ن افزای

این گزارش با استفاده از تحلیل ثانویه داده های موجود در مرکز آمار ایران انجام شده است.

ــه دنبــال کاهــش قیمــت نفــت  ــران ب نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه هرچنــد در اقتصــاد ای
ــاال، در ادوار  ــکاری ب ــای بی ــتمرار نرخ ه ــا اس ــد، ام ــش می یاب ــکاری ادواری افزای ــادی، بی ــود اقتص و رک
رونــق و رکــود اقتصــادی، گویــای آن اســت کــه بیــکاری در کشــور مــا از نــوع بیــکاری درازمــدت اســت 
ــداد مشــاغل موجــود در کشــور به طــور مســتمر  ــی تع ــده می شــود. یعن ــکاری ســاختاری نامی ــه بی ک
کمتــر از تعــداد داوطلبــان اشــتغال بــوده اســت. همچنیــن نتایــج ایــن مطالعــه بیانگــر آن اســت کــه 
ــه ســطح  ــکاری ب ــرخ بی ــزان، رشــد اقتصــادی 8 درصــدی و کاهــش ن ــه ری ــی برنام برخــالف پیش بین
8,6 درصــد )تــا ســال 1400( تحقــق نخواهــد یافــت و نــرخ بیــکاری در پایــان ایــن دوره می توانــد بــه 
ســطح باالتــر 14 تــا 19 درصــد افزایــش یابــد. واقع بینــی حکــم می کنــد کــه ریشــه اصلــی تنش هــای 
ــاه  ــی رف ــه سیاســت های اصول ــی ب ــف اقتصــاد کشــور و بی توجه ــرد ضعی ــر را در عملک ــی اخی اجتماع
ــن وضعیــت اساســاً  ــگان در ای ــه بیگان ــم. نقــش رقابت هــای جناحــی و مداخل اجتماعــی جســتجو کنی
بــدون توجــه بــه ریشــه های اصلــی ایــن بحــران قابل تعییــن و تبییــن نیســت و چاره جویــی ریشــه ای 

ــه تأخیــر خواهــد انداخــت. ــرای حل وفصــل مشــکالت واقعــی را ب ب

مفاهیم کلیدی: سند ملی اشتغال و سرمایه گذاری، برنامه ششم، فقر، نرخ بیکاری 

عنوان: تهیه سند ملی اشتغال و سرمایه گذاری برای دوره 1396-1400
مجری: بهروز هادی زنوز و افشین برمکی
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ناظر: مرتضی اعالباف
گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات

سال: 1396

چکیده: 
ایــن پژوهــش بــه بررســی مســائل و مشــکالتی  می پــردازد کــه آکچوئرهــا در هنــگام ادغــام یــا تصــدی 
ــورت  ــه در ص ــردازد ک ــوع می پ ــن موض ــه ای ــوند و ب ــه می ش ــا آن مواج ــتگی ب ــای بازنشس صندوق ه
ادغــام صندوق هــای بازنشســتگی بــا صنــدوق بازنشســتگی ســازمان هزینه هــای صنــدوق بازنشســتگی 
ســازمان بــه چــه صورتــی خواهــد بــود؟ تحــت فرضیــات تــورم و بهــره کــه در هزینه هــای صندوق هــا 
نقــش اساســی دارنــد هزینه هــای صنــدوق بازنشســتگی ســازمان بــه چــه صورتــی خواهــد بود؟بــرای 
ــا  ــی ب ــن اجتماع ــدوق ســازمان تأمی ــه بررســی وضــع موجــود صن ــن پرســش ها ب ــه ای پاســخگویی ب
تأکیــد بــر روش تأمیــن اعتبــار و نحــوه پرداخــت کســورات؛ بــا تأکیــد بــر روش تأمیــن اعتبــار و نحــوه 
پرداخــت کســورات و بررســی و مطالعــه روش هــای محاســبه تعهــدات آکچوئــری در انتقــال صنــدوق از 
منظــر صنــدوق متصــدی تــالش می کنــد تــا یــک دســتورالعمل بــرای محاســبه نرخ هــای تأثیرگــذار 

و محاســبه بــار مالــی تغییــر مزایــا، کســورات و قوانیــن بازنشســتگی ارائــه کنــد. 

ایــن پژوهــش از روش مطالعــه اســنادی و کتابخانــه ای و همچنیــن تحلیــل و بررســی داده هــای موجــود 
اســتفاده شــده است. 

بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه، بــرای اینکــه ادغــام صندوق هــای بازنشســتگی به طــور مؤثــر و منصفانــه 
صــورت پذیــرد، بایــد هــر دو صنــدوق بازنشســتگی واگذارنــده و پذیرنــده از روش هــای اســتاندارد ارزیابــی 
اکچوئریــال، ماننــد روش پیش بینــی اعتبــار واحــد و ســن ورود نرمــال و فرض هــای اقتصــادی و جمعیــت 
شــناختی مناســب با شــرایط صنــدوق و وضعیــت اقتصادی اســتفاده کننــد. درواقــع، به کارگیــری روش های 
ارزیابــی اســتاندارد بــرای دارایی هــا و تعهــدات می توانــد به عنــوان پیش نیــاز ادغــام صندوق هــای 
بازنشســتگی مطــرح شــود. همچنیــن، در ایــن گــزارش دو معیــار جهــت ادغــام طرح هــای بازنشســتگی 
ــا طرحــی دیگــر  مزایــای معیــن در ایــران پیشــنهاد شــده اند کــه شــامل ادغــام بــدون ســود یــا زیــان ب
)مــالک مالــی( و عــدم کاهــش نســبت تأمیــن اعتبــار پــس از ادغــام )مــالک اکچوئریــال( اســت. رویکــردی 
کــه در گــزارش پیــش رو بــرای فراینــد ادغــام صندوق هــای بازنشســتگی پیشــنهاد شــده اســت، تفکیــک 
فراینــد ادغــام بــه ســه مرحلــه پیــش، حیــن و پــس از ادغــام اســت. بــا ایــن تفکیــک می تــوان وظایــف 

مشــخصی را بــه مشــاوران اکچوئــری صنــدوق بازنشســتگی پذیرنــده محــول کــرد.

مفاهیم کلیدی: ارزیابی اکچوئریال، آکچوئر، ادغام صندوق های بازنشستگی

عنوان: ریسک های اکچوئری ادغام در صندوق سازمان تأمین اجتماعی
مجری: محمدمهدی امانی، محمدرضا اناری
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گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات
سال: 1396

چکیده: 
ایــن طــرح بــه موضــوع پنجــره فرصــت جمعیتــی در ایــران می پــردازد. کشــورهایی کــه ایــن فرصــت 
را پیــدا کرده انــد ماننــد آلمــان، اتریــش، چیــن، ژاپــن و کــره جنوبــی توانســته اند از آن بــرای توســعه 
کشــور خــود اســتفاده کننــد. اکنــون برخــی کشــورهای درحال توســعه ماننــد ایــران، نیــز در این شــرایط 
ــن  ــا ای ــن پرســش مطــرح شــده اســت کــه آی ــر ای ــن در ســال های اخی ــد. بنابرای ــرار دارن ــی ق جمعیت
کشــورها نیــز، تــا پیــش از رویارویــی بــا ســالخوردگی جمعیــت، قــادر خواهنــد بــود از ایــن فرصــت بــرای 
رشــد اقتصــاد خــود اســتفاده کننــد؟ ایــن پژوهــش در مــورد ســطوح و روندهــای ســود جمعیتــی درواقع 
فاصلــه و شــکاف بیــن ظرفیــت بالقــوه ناشــی از تغییــر در ســاختار ســنی و بهره منــدی نظام هــای مالــی 
در اقتصــاد کالن را توضیــح می دهــد و هــدف اصلــی آن مطالعــه و تحقیــق در مــورد تغییــرات ســاختار 
ســنی، پنجــره فرصــت جمعیتــی، و رونــد تغییــرات و چگونگــی تحقــق ســود جمعیتــی در ایــران اســت.

این پژوهش با استفاده از روش تحلیل داده های موجود انجام شده است. 

ــه  ــی آن نشــان می دهــد ک ــت احتمال ــرات مثب ــی و اث ــرات جمعیت ــورد تغیی ــه در م ــن مطالع ــج ای نتای
غیــر از مرحلــه اول ســود جمعیتــی، دو ســود جمعیتــی دیگــر نیــز اتفــاق می افتــد. مرحلــه اول ســود 
ــر اقتصــاد ملــی اســت.  جمعیتــی بیان کننــده اثــر غیرمســتقیم تغییــرات جمعیتــی و ســاختار ســنی ب
ــرد از  ــر ف ــی رود ه ــد م ــه امی ــال هایی ک ــط س ــش متوس ــی افزای ــر یعن ــطح مرگ ومی ــش س ــا کاه ب
یــک نســل عمــر کنــد، انتظــار مــی رود کــه هــم نــرخ پس انــداز افزایــش یابــد و هــم ســال های عمــر 
فعــال افزایــش یابــد یــا بازنشســتگی بــه تعویــق بیفتــد. بــا کاهــش بــاروری نیــز ســرانه ســرمایه گذاری 
ــرات  ــن تغیی ــوع ای ــد. مجم ــش می یاب ــالمت( افزای ــوزش و س ــرمایه انســانی )آم ــت در س ــوار و دول خان
کــه مســتقیم یــا غیرمســتقیم ریشــه در تغییــرات جمعیتــی دارنــد، می توانــد محرکــی در اقتصــاد ملــی 
ایجــاد کنــد کــه ســود دوم جمعیتــی را رقــم میزنــد. و باالخــره کاهــش بــاروری دارای اثــر دیگــری نیــز 
هســت و آن کاهــش اوقاتــی اســت کــه یــک زن در ســال های بــاروری بــاال صــرف فرزندزائــی، فرزنــد 
ــد  ــازار کارمــزدی انتقــال یاب ــه ب ــد ب ــروری و مراقبــت از کــودکان پرتعــداد می کــرد و اکنــون می توان پ
و از ایــن طریــق افزایــش و بهبــودی مهــم در نــرخ بهــره وری و اقتصــاد ایجــاد کنــد. بــه ایــن ســومین 

ــد. ــی، ســود جنســیتی گفته ان ســود جمعیت

مفاهیم کلیدی: تغییرات جمعیتی، پنجره فرصت جمعیتی، سود جمعیتی

عنوان: سود جمعیتی و چشم انداز اثرات آن بر نظام تأمین 
اجتماعی در ایران

مجری: مجید کوششی
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گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات
سال: 1397

چکیده: 
ایــن طــرح بــه بررســی و جمــع آوری کتاب هــا و منابــع تولیدشــده در حــوزه رفــاه و تأمیــن اجتماعــی 
ــزارش  ــر شناســایی و دسته بندی شــده و در گ ــوان اث ــزار عن ــار ه ــردازد و بیــش از چه در کشــور می پ

نهایــی طــرح ارائــه شــده اســت. 

کتابشناسی حاضر به دو گونه شمارشگر  و تفسیری  تهیه شده است.

خروجــی بخــش کتابشناســی شمارشــگر شــامل بیــش از 4000 عنــوان اثــر )کتــاب، پایان نامــه، مقالــه 
ــه مؤسســه بارگــذاری  ــر روی ســامانه برخــط کتابخان علمی-پژوهشــی، طــرح پژوهشــی و گــزارش( ب
شــده اســت. بخــش دوم کار، کتابشناســی تفســیری اســت کــه بــه تشــریح و بررســی منابــع برگزیــدٔه 
ایــن حــوزه می پــردازد. درنهایــت، در ایــن اثــر تفســیر کتابشــناختی از 242 منبــع، شــامل 70 عنــوان 
ــی  ــه علمی-پژوهش ــزارش و 56 مقال ــی و گ ــرح پژوهش ــخه ط ــه، 50 نس ــوان پایان نام ــاب، 66 عن کت
عرضــه شــده اســت. ایــن منابــع از میــان بیــش از 4000 عنــوان اثــر در حــوزه رفــاه و تأمیــن اجتماعــی 
در چنــد مرحلــه غربــال و گزینــش شــده اســت. بــرای تســهیل دسترســی بــه منابعــی کــه در اینجــا 
تفســیر شــده اند، چنــد کار انجــام شــده اســت. اول اینکــه، منابــع در هــر بخــش از کتــاب بــر اســاس 
ــع موردنظــر  ــوع منب ــدآور و ن ــام پدی ــا دانســتن ن ــر ب ــس اگ ــب شــده اند. پ ــدآور مرت ــام پدی ــای ن الفب
به ســرعت بــه اثــر موردنظــر دســت می یابیــد. دوم اینکــه، در هــر بخــش از کتــاب منابــع بــه ترتیــب 
شــماره گذاری شــده اســت. ایــن لیســت در بخــش ارجاعــات )منابــع( پایــان متــن نیــز موجــود اســت. 
ــر در داخــل  ــا شــماره اث ــل ارجــاع ب ــه عناویــن و ســایر اطالعــات، شــماره مقاب ــگاه کلــی ب ــا یــک ن ب
کتــاب هماهنــگ اســت. از ایــن طریــق به راحتــی می تــوان اثــر موردنظــر را پیــدا کــرد. راه ســوم نیــز، 
ــای موردنظــر  ــا موضوع ه ــم ی ــد مفاهی ــه، می توانی ــری از نمای ــا بهره گی ــاب اســت. ب ــی کت ــه پایان نمای

خــود را بــر اســاس شــماره صفحــه پیــدا کنیــد.

مفاهیم کلیدی: کتابشناسی شمارشگر، کتابشناسی تفسیری، رفاه، تأمین اجتماعی

عنوان: منبع شناسی توصیفی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در 
پایگاه های اطالعاتی ایران

مجری: پیمان زینتی
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گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات
سال: 1397

چکیده:
بانکــداری زمــان یــک جنبــش بین المللــی اســت کــه بــه دنبــال تبدیــل مدل هــای خدمــات 
ــده  ــان، ارائه دهن ــه در آن اعضــا همزم ــی اســت ک ــه شــبکه های اجتماع ــارن ســنتی ب ــی نامتق اجتماع
ــه بررســی و مطالعــه   ــر هســتند، ایــن پژوهــش ب ــوده کــه دارای ارزش براب و دریافت کننــده خدمــات ب
کاربــرد بانــک زمــان بــرای خدمــات رفاهــی ســالمندان؛ به منظــور دســتیابی بــه ســالمت و شــادابی در 

ــردازد.  ــد می پ ــا و کارآم ــالم، پوی ــالمندی س ــان س ــه آرم ــل ب ــز نی ــالمندی و نی دوران س

روش این تحقیق توصیفی و تحلیل مبتنی بر اسناد کاوی بر اساس منابع موجود است.

ــور  ــالمندان؛ به منظ ــی س ــات رفاه ــرای خدم ــان ب ــک زم ــرد بان ــورد کارب ــه در م ــن مطالع ــج ای نتای
دســتیابی بــه ســالمت و شــادابی در دوران ســالمندی و نیــز نیــل بــه آرمــان ســالمندی ســالم، پویــا و 
ــوان  ــه می ت ــد. از آن جمل ــت دارن ــوارد دخال ــن م ــد نشــان می دهــد کــه عوامــل متعــددی در ای کارآم
بــه احســاس هدفمنــدی در زندگانــی، برخــورداری از حمایت هــای اجتماعــی مؤثــر و کارآمــد، عــادات 
ــردی ،  درســت بهداشــتی در طــول زندگــی، محیــط زندگــی ســالم، اســتقالل و مشــارکت در امــور ف
ــازنده  ــت و س ــی مثب ــورداری از دیدگاه ــردی و برخ ــاری ف ــای رفت ــی، ویژگی ه ــی و اجتماع خانوادگ
ــه  ــاور داشــت ســالمندانی کــه از کار بازنشســته می شــوند ب ــد ب ــه زندگــی اشــاره کــرد و بای نســبت ب
ــته و در  ــال و کارا داش ــی فع ــه نقش ــد در جامع ــان می توانن ــمند، همچن ــارب ارزش ــتن تج ــبب داش س
برنامه ریــزی و امــور اجرایــی، بــه خانواده هــا و افــراد هــم ســن و ســال کمــک کننــد بنابرایــن بایســتی 
ــرد.  ــزی ک ــع، برنامه ری ــل در جوام ــن نس ــتر ای ــه بیش ــذاری هرچ ــش و تأثیرگ ــن نق ــت ای ــرای تقوی ب
ــا یکدیگــر  ــا برقــراری ارتبــاط بیــن افــرادی کــه هیــچ راه ارتباطــی ب ــذا بانکــداری زمــان می توانــد ب ل

ــد. ــر کن ــن خــأ را پ ــته اند ای نداش

مفاهیم کلیدی: بانکداری زمان، خدمات رفاهی سالمندان، سالمندی سالم، شبکه های اجتماعی

عنوان: معرفی بانک زمان و کاربرد آن برای خدمات رفاهی سالمندان
مجری: مهدی حاج امینی، حبیب انصاری سامانی، ربابه خیل کردی
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گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری
سال: 1397

چکیده: 
ــن کشــورهای پیشــرو در خصــوص  ــز قوانی ــی و نی ــن بین الملل ــه قوانی ــا نگــرش ب ــن پژوهــش ب در ای
ــی و  ــن داخل ــازی، قوانی ــاغل مج ــاغل در مش ــراد ش ــوص اف ــه به خص ــراد جامع ــی اف ــن اجتماع تأمی
ــزوم تحــت  ــده و ل نظــرات مســئولین در خصــوص تأمیــن اجتماعــی مشــاغل مجــازی بررســی گردی

ــده اســت. ــان گردی ــرار گرفتــن شــاغلین مشــاغل مجــازی بی پوشــش بیمــه اجتماعــی ق

این پژوهش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است.

ــا گســترش شــمول  ــد ب ــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی می توان ــج ای نتای
پوشــش های تأمیــن اجتماعــی بــه کســب وکارهایی کــه در فضــای مجــازی انجــام می گیــرد، ضوابــط 
ــد. دغدغــه  ــرای مدیــرت ایــن کســب وکارها را تدویــن و اجرایــی نمای و دســتورالعمل های موردنیــاز ب
اصلــی بیمــه مشــاغل مجــازی، موضــوع تــاب آوری اجتماعــی و نیــز بسترســازی فرهنگــی اســت. امروزه 
کســب وکارهای مجــازی، بــر مبنــای فــرار یــا کاســتن از مالیــات و دیگــر هزینه هــا بــا مشــاغل ســنتی 
ــه  ــا ب ــن فض ــاالن ای ــی از فع ــز برخ ــزام تبعیض آمی ــن، ال ــتند. بنابرای ــت هس ــر در رقاب ــا همدیگ ــا ب ی
ــدت   ــل در کوتاه م ــری  حداق ــت بهت ــا را در وضعی ــد رقب ــی، می توان ــن اجتماع ــه تأمی ــش بیم پوش
قــرار دهــد. زیــرا پوشــش بیمــه و خدمــات اجتماعــی، هزینــه تمام شــده کاالهــا و خدمــات را افزایــش 
می دهــد و اگــر الــزام در ایــن حــوزه نابرابــر یــا مــوردی باشــد، شــرکت یــا شــخصی کــه ایــن هزینه هــا 
ــان و  ــه لیســت کارکن ــر، نحــوه ارائ ــده دیگ ــش عم ــد دید.چال ــان خواه ــل می شــود، زی ــه آن تحمی ب
ــل  ــرخ حــق بیمــه و ســرمایه قاب ــرای محاســبه ن ســایر فهرســت ها و حســاب وکتاب هایی اســت کــه ب
پرداخــت ضــروری اســت. چالــش نبــود آمــار را نیــز نمی تــوان نادیــده گرفــت. ایــن چالــش در مــورد 
برخــی از مشــاغل ســنتی، ماننــد لنجهایــی کــه دارای کارگــران متعــدد هســتند و نیــز نحــوه تقســیم 
ســود و منفعــت در آن هــا چنــدان معلــوم نیســت، مطــرح اســت؛ امــا ایــن امــر مانــع از پوشــش بیمــه 

تأمیــن اجتماعــی در چنیــن مــواردی نشــده اســت.

مفاهیم کلیدی: بیمه اجتماعی، فضای مجازی، کسب وکارهای آنالین، سازمان تأمین اجتماعی

عنوان: حق برخورداری از تأمین اجتماعی در فضای کسب وکار 
مجازی در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران

مجری: مصطفی السان و جعفر منوچهر
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گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری
سال: 1397

چکیده: 
ــازمان  ــی س ــک اطالعات ــای بان ــاغل و فعالیت ه ــالم و مش ــذاری اق ــواع کدگ ــی ان ــه بررس ــرح ب ــن ط ای
ــوع  ــی موض ــه بررس ــدا ب ــت. ابت ــه اس ــتاندارد ISIC و ISCO پرداخت ــاس اس ــر اس ــی ب ــن اجتماع تأمی
ــادی  ــای اقتص ــرای فعالیت ه ــتفاده ب ــای مورداس ــاختار طبقه بندی ه ــپس س ــه و س ــذاری پرداخت کدگ
ــادی   ــای اقتص ــی فعالیت ه ــی تمام ــتاندارد بین الملل ــدی اس ــت. طبقه بن ــده اس ــریح ش ــاغل تش و مش
ــده  ــکیل ش ــادی تش ــای اقتص ــدی فعالیت ه ــرای طبقه بن ــت ب ــجم و یکدس ــاختاری منس )ISIC(از س
ــق  ــورد تواف ــدی م ــد طبقه بن ــول و قواع ــا، اص ــا، تعریف ه ــه ای از مفهوم ه ــه مجموع ــر پای ــه ب ــت ک اس
بین المللــی متکــی اســت. ســاختار کلــی ISIC / رســته های تکــی ISIC در 21 بخــش فشــرده شــده اند 
کــه بــرای هــر بخــش معــادل زبــان فارســی در مرکــز آمــار ایــران تولیــد شــده اســت. طــرح کدگــذاری 
مشــاغل ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــر اســاس اســتاندارد ISCO نیــز موردبحــث قــرار گرفتــه اســت.

این پژوهش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است.

ــش  ــت پوش ــای تح ــای کارگاه ه ــذاری فعالیت ه ــار کدگ ــه آم ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه تفکیــک گروه هــای اصلــی ISIC بیشــترین کــد مربــوط بــه تولیــد صنعتــی 
)ســاخت( بــا  تعــداد1431 و کمتریــن مربــوط بــه 9فعالیت هــای خانوارهــا به عنــوان کارفرمــا، فعالیت هــای 
ــا یــک مــورد  ــرای خودمصرفــی ب ــی ب ــر تولیــد کاالهــا و خدمــات توســط خانوارهــای معمول تفکیک ناپذی
ــا ایــن شــرح کــه 647 مــورد به صــورت نامعیــن گــزارش شــده اســت.آمار تعــداد و درصــد  ــا. ب و در کل ب
ــای  ــک گروه ه ــه تفکی ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــای تحــت پوشــش س ــای کارگاه ه ــذاری فعالیت ه کدگ
ــی؛  ــی و خرده فروش ــاخت(/ چ: عمده فروش ــی )س ــد صنعت ــای پ : تولی ــن 647 گروه ه ــی ISIC نامعی اصل
تعمیــر وســایل نقلیــه موتــوری و موتورســیکلت / ب: اســتخراج معــدن / ج: ســاختمان / ط: ســایر فعالیت های 
ــاع؛ تأمیــن اجتماعــی اجبــاری 2604 ســایر گروه هــا )15 گــروه(  ــی / س: اداره امــور عمومــی و دف خدمات
704 . طــرح کدگــذاری مشــاغل ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــر اســاس اســتاندارد ISCO انجــام شــد. پــس 
از انجــام مراحــل کدگــذاری و تأییدیــه مختلــف از کارشناســان طــرح، گــزارش ایــن طــرح آمــاده شــده و 
الزم اســت پــس از بررســی و تأییــد ســازمان نســبت بــه اجرایــی شــدن نتایــج آن اقــدام شــود. آمــار نتایــج 
به دســت آمده از داده هــای کدگــذاری شــده مشــاغل ISCO در ســطح اصلــی نامعیــن 12514 و بیشــترین 
صنعتگــران و کارکنــان حرفه هــای مرتبــط24842 مــورد و کمتریــن مشــاغل نیروهــای مســلح بــا 22 مــورد 

و درمجمــوع 116719 مــورد عناویــن اصلــی بودنــد.

ISCO و ISIC مفاهیم کلیدی: کدگذاری مشاغل، بانک اطالعاتی، سازمان تأمین اجتماعی، استاندارد

عنوان: کدگذاری اقالم و مشاغل و فعالیتهای بانک  اطالعاتی
مجری: کمال نژادی و زهرا نجفی
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گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری
سال: 1397

چکیده: 
ایــن مطالعــه بــه تبییــن حقوقــی اســتقالل اداری و مالــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا تأکیــد بــر حــدود 
و نقــش دولــت در دوره زمانــی پــس از انقــالب می پــردازد و تــالش می کنــد بــا تبییــن مفهــوم اســتقالل 
اداری و مالــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی و نقــش دولــت در صنــدوق بیمه هــای تأمین اجتماعــی و مطالعه 
ــای  ــای بیمه ه ــت در صندوق ه ــت دول ــدود دخال ــش و ح ــا و نق ــررات و رویه ه ــن، مق ــی قوانی تطبیق
تأمیــن اجتماعــی در کشــورهایی بــا نظــام بیمــه ای مختلــف و شناســایی الگوهــا و معرفــی راه حل هــای 
ــش  ــزان و حــدود نق ــررات در خصــوص می ــن و مق ــل قوانی ــایر کشــورها و بررســی و تحلی مناســب س
ــی  ــن اجتماع ــی تأمی ــام حقوق ــتی های نظ ــی، کاس ــن اجتماع ــای تأمی ــای بیمه ه ــت در صندوق ه دول
جمهــوری اســالمی ایــران درزمینــٔه اســتقالل اداری و مالــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی و نقــش و حــدود 
دخالــت دولــت در صندوق هــای بیمه هــای تأمیــن اجتماعــی مشــخص کنــد و راهکارهــا و پیشــنهادهای 
کاربــردی به منظــور رفــع نقــاط ضعــف و تقویــت نقــاط قــوت، تدویــن قوانیــن جدیــد و مقــررات مناســب 

و اصــالح یــا حــذف قوانیــن ناکارآمــد و زائــد و ارائــه تفســیر مناســب از قوانیــن ارائــه کنــد.

این پژوهش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و مصاحبه کیفی انجام شده است.

ــتقالل اداری دارد  ــر اس ــی به ظاه ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
ــل  ــت. اص ــرده اس ــه دار ک ــتقالل اداری را خدش ــن اس ــوارد ای ــی از م ــت در خیل ــع، دول ــن درواق لیک
ســه جانبه گرایــی به ظاهــر رعایــت می شــود لیکــن به واقــع رعایــت نمی گــردد یعنــی هرچنــد 
نماینــدگان کارفرمایــان و کارگــران نیــز در جلســات هیئــت امنــاء شــرکت می کننــد لیکــن در اصــل 
ــد.  ــده دولت ان ــی و نماین ــدار، حام ــز طرف ــراد نی ــن اف ــی ای ــوده و به نوع ــا نب ــر و کارفرم ــده کارگ نماین
ــن اجتماعــی ازآنجاکــه ســازمان از  ــر ســازمان تأمی ــوان محاســبات ب ــن در بحــث نظــارت دی همچنی
بودجــه کل کشــور اســتفاده نمی کنــد ایــن دیــوان نبایــد بــر ســازمان نقــش نظــارت داشــته باشــد. در 
بحــث اســتقالل مالــی نیــز اگرچــه ســازمان دارای اســتقالل مالــی اســت لیکــن مشــکل عمدهــای کــه 
در ایــن حــوزه وجــود دارد عــدم پرداخــت بدهی هــای دولت)ســهم 3 درصــد( بــه ســازمان و تحمیــل 
قوانیــن بــدون پیش بینــی بــار مالــی آن بــر ســازمان می باشــد. درمجمــوع نتیجــه حاصــل از مصاحبــه 
ــه  ــن ب ــتقالل لیک ــد اس ــی و فاق ــر اداری، دولت ــی ازنظ ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ــد ک ــان می ده نش

لحــاظ مالــی غیردولتــی و دارای اســتقالل اســت.

کلمات کلیدی : تأمین اجتماعی، دولت، استقالل اداری و مالی، شخصیت حقوقی

عنوان: تبیین حقوقی استقالل اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی با 
تأکید بر حدود و نقش دولت در دوره زمانی پس از انقالب

مجری: زینب عصمتی
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ناظر: شرکت اوزان- خانم دلیران
گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری

سال: 1397

چکیده:
ایــن پــروژه بــه بررســی تفصیلــی عملکــرد و ســاختار سنســورهای تجــاری موجــود بــرای اندازه گیــری 
 )ECG( پارامترهــای ســالمت ازجملــه دمــا، ضربــان قلــب و اکســیژن خــون، عملکــرد حرکتــی و نوارقلــب
ــن  ــتگاه ها و همچنی ــن دس ــت ای ــرد و دق ــت، عملک ــی قیم ــا بررس ــد ت ــالش می کن ــردازد و ت می پ
ــرای  ــای الزم ب ــورد ویژگی ه ــدی در م ــک جمع بن ــت ی ــردازد. درنهای ــا بپ ــکل دهندٔه آن ه ــات ش قطع

یــک افــزار هوشــمند در داخــل کشــور ارائــه کنــد.

این گزارش با استفاده از روش بررسی میدانی انجام شده است.

 3 MI Band 2 و MI Band ــای ــول مچ بنده ــه دو محص ــد ک ــان می ده ــزارش نش ــن گ ــج ای نتای
کمپانــی شــیائومی بــه لحــاظ آیســی شــارژ باتــری، قیمــت پاییــن، امنیــت و قابلیــت تنظیــم حداکثــر 
جریــان ایــن آیســی، به عنــوان نمونــه ای ایدئــال بــرای ایــن دســت از محصــوالت معرفــی شــده اســت. 
ــا توجــه بــه ظرفیــت، ابعــاد و کاربردشــان بســیار  همچنیــن اســتفاده از باتری هــای لیتیــوم پلیمــری ب
ــه  ــرا ک ــرد. زی ــره ب ــای Buck به ــد از مبدل ه ــاً بای ــاژ، حتم ــور ولت ــورد رگوالت ــردد. در م ــه می گ توصی
بهینگــی در مصــرف باتــری بــرای ایــن محصــوالت جــزو باالتریــن اولویت هــا اســت. TPS62737 عنــوان 
 MI ــای ــی، در مچ بنده ــودن و بهینگ ــادی ب ــار اقتص ــان در کن ــن الم ــرد. ای ــه را می گی ــن گزین بهتری
Band 2 و MI Band 3 کمپانــی شــیائومی بــه کار رفتــه اســت و بخــش زیــادی از عمــر باتــری ایــن 
ــره،  ــور ویب ــن المــان اســت. در مــورد ســایر المان هــا مثــل صفحه نمایــش و موت ــون ای ــد مدی دو مچ بن
بایســتی توجــه داشــت کــه گرچــه وجودشــان جذابیــت کار بــا محصــول را افزایــش می دهــد ولــی عمــر 
باتــری را کاهــش داده و قیمــت محصــول را زیــاد می کننــد. ایــن موضــوع تصمیم گیــری در موردشــان را 
ــد  ــزارش می کنن ــی را گ ــای متنوع ــازنده قیمت ه ــای س ــه کمپانی ه ــوص اینک ــد. به خص ــخت می کن س
ــش  ــتفاده از صفحه نمای ــه اس ــاز ب ــر نی ــت اگ ــات اســت. درنهای ــداد سفارش ــه تع ــه بســیار وابســته ب ک
باشــد، حتمــاً بایــد از تکنولــوژی OLED اســتفاده کــرد. زیــرا ســایر تکنولوژی هــا مصــرف باتــری خیلــی 
ــه در مچ بندهــای  ــوارد به کاررفت ــل م ــی مث ــره نمونه های ــور ویب ــورد موت ــن در م ــد. همچنی ــادی دارن زی

شــیائومی )موتورهــای ویبــرٔه ســاخت چیــن( بهتریــن نمونه هــا هســتند.

مفاهیم کلیدی: مچ بند هوشمند، پایش سالمت، تشخیص ضربان قلب، گام شمار، تشخیص اکسیژن خون

عنوان: امکان سنجی ساخت افزار هوشمند برای پایش الکترونیکی سالمت
مجری:  دانشگاه صنعتی شریف
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گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری
سال: 1397

چکیده: 
ایــن تحقیــق بررســی و تحلیــل رفتارهــای شــناختی کارکنــاِن ســازمان و ارتبــاط آن بــا عوامــل محیطــی 
ــی  ــل درون ــر عوام ــنجش اث ــرای س ــناختی ب ــی ش ــای روان شناس ــتا از آزمون ه ــن راس ــد. در ای می باش
ــراد  ــا از اف ــه آزمون ه ــخ دهی ب ــن پاس ــت و در حی ــده اس ــتفاده ش ــان اس ــار کارکن ــر رفت ــی ب و بیرون
ثبــت الکتروانســفالوگرافی صــورت پذیرفتــه و مطالعــه رفتارهــای شــناختی و عملکــردی افــراد در محیــط 
ــزی و  ــای مغ ــا بررســی فرآینده ــا، ب ــر ادراکات، احساســات و عملکــرد آن ه ــر ســازمان ب ســازمان، تأثی

ــت.  ــه اس ــورت پذیرفت ــی ص ــورت تحلیل به ص

ایــن پژوهــش بــر روی تعــداد چهــل نفــر از کارمنــدان ســازمان تأمیــن اجتماعــی شــهر تهــران انجــام 
ــی و  ــار توصیف ــیگنال، آم ــردازش س ــباتی و پ ــای محاس ــتفاده از روش ه ــا اس ــا ب ــت، و داده ه ــده اس ش
همبســتگی پیرســون آنالیــز شــدند. همچنیــن آزمون هــا بــا اســتفاده از ســؤاالت اســتاندارد مطابــق بــا 

ــدند.  ــی طراحــی ش ــن اجتماع ــازمان تأمی ــاس نامه س ــی و اس اصــول روانشناس

نتایــج حاصــل از ایــن بررســی نشــان می دهــد کــه ویژگی هــای شــخصیتی مســئولیت پذیری بــا درصــد 
ــری )71/10%( بیشــتر از ســایر ویژگی هــا در میــان کارمنــدان ســازمان  میانگیــن )82/81%( و دل پذی
ــا  ــود ب ــف خ ــام وظای ــه انج ــبت ب ــراد نس ــه اف ــد ک ــر می باش ــن ام ــر ای ــه بیانگ ــوند، ک ــاهده می ش مش
ــا ســایر  ــه و در برخــورد ب ــر انداخت ــه تأخی ــرآورد خواســته های خــود را ب ــار کــرده، ب ــدی رفت اولویت بن
ــدی  ــن روان نژن ــه میانگی ــد و ازآنجایی ک ــا کمــک می کنن ــه آن ه ــدردی داشــته و ب ــراد احســاس هم اف
در حــدود )27/60%( قــرار دارد و یــک متغیــر منفــی اســت، بنابرایــن افــراد بــا ثبــات عاطفــی معقــول 
و ســازگاری بــا محیــط بــه فعالیــت خــود در ســازمان ادامــه می دهنــد. همچنیــن یافته هــا نشــانگر آن 
بــود کــه ویژگی هــای شــخصیتی و فاکتورهــای جــو ســازمان و اســترس شــغلی به طــور معنــاداری بــر 

یکدیگــر مؤثــر هســتند و فعالیــت نواحــی خاصــی از مغــز را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد.

مفاهیــم کلیــدی: عوامــل مؤثــر بیرونــی و درونــی ، رفتارهــای شــناختی، ســیگنال های 
ســایکوفیک آزمایش هــای  الکتروانســفالوگرام، 

عنوان: تحلیل و بررسی اثر مؤلفه های بیرونی و درونی بر رفتارهای 
شناختی کارکنان سازمان ها با استفاده از آزمایش های سایکوفیزیک

مجری:  محمد باقر منهاج
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گروه: رصد و ارزیابی
سال: 1400

چکیده 
ایــن طــرح بــه بررســی وضعیــت فقــر در اســتان های مختلــف ایــران می پــردازد و تــالش کــرده اســت 
تــا ضمــن شــناخت فقــرا بــا رویکــرد درآمــدی، بــه محرومیــت از قابلیت هــای پایــه کــه فقــر چندبعــدی 
را ایجــاد نمــوده اســت، بپــردازد. همچنیــن بــه ســنجش فقــر و نابرابــری در کشــور و شناســایی افــراد 
فقیــر در کل جامعــه و در گروه هــای هــدف همچــون خانوارهــای تحــت پوشــش بیمه هــای اجتماعــی، 
خانوارهــای بــا سرپرســت زن و خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند می پــردازد و خــط فقــر بــا اســتفاده 
از متدهــای فقــر مطلــق، نســبی و چندبعــدی ســنجش شــده و همبســتگی انــواع فقــر در کشــور و در 

اســتان ها بررســی و تحلیــل شــده اســت. 

در ایــن گــزارش بــرای محاســبه فقــر چندبُعــدی از روش آلکایر و فاســتر اســتفاده شــده اســت. این روش 
کــه از انعطاف پذیــری الزم برخــوردار اســت، امــکان محاســبه در ســطح ملــی، منطقــه ای و بین المللــی، 

همچنیــن رصــد افــراد فقیــر و مجموعــه محرومیت هــای آنــان در ســطح خانــوار را فراهــم می کنــد.

نتایــج ایــن مطالعــه بــه تفکیــک اســتان های کشــور ارائــه شــده اســت و بــرای هــر اســتان بــا توجــه بــه 
وضعیــت خــاص آن اســتان راهکارهایــی بــرای کاهــش فقــر ارائــه شــده اســت. نتایــج کلــی ایــن مطالعــه 
نشــان می دهــد کــه  در بخشــی از جامعــه مــا بــا خانوارهایــی مواجــه هســتیم کــه ازنظــر هــر دو بعــد 
درآمــدی و چندبعــدی فقیــر محســوب می شــوند، خانوارهایــی کــه بایــد تحــت پوشــش قــرار گرفتــه 
و ضمــن دریافــت بســته های حمایتــی مســتقیم کــه تأمین کننــده حداقــل نیازهــای زندگــی روزمــره 
ــان اســت، سیاســت هایی فقرزدایــی در چارچــوب قابلیــت افزایــی را نیــز داشــته باشــند. همچنیــن  آن
ــر اســاس یکــی از ابعــاد فقــر، فقیــر شناســایی شــوند کــه هــر یــک از آن هــا  گروهــی از فقــرا تنهــا ب
ــدون  ــدی ب ــر درآم ــای محــروم ازنظــر فق ــد اتخــاذ سیاســت هایی مجــزا هســتند. خانواره ــز نیازمن نی
ــد.  ــیب دیده ان ــاد کالن آس ــت های اقتص ــه از سیاس ــتند ک ــی هس ــع خانوارهای ــدی، درواق ــر چندبع فق
ــه بهبــود شــرایط  ــا ب ازایــن رو الزم اســت کــه بازنگــری در سیاســت های طــرف عرضــه انجــام شــود ت
آنــان بیانجامــد. به طــور مثــال سیاســت های پولــی و مالــی کــه بــه افزایــش تــورم و بیــکاری در جامعــه 

همــراه هســتند، می توانــد بــه قــرار گرفتــن خانوارهــا در تلــه فقــر منجــر شــود.

مفاهیم کلیدی: فقر چندبعدی، فقر مطلق، فقر مزمن، محرومیت، سیاست گذاری اجتماعی

عنوان: بررسی وضعیت فقر و نابرابری در ایران در بازه زمانی 
1380 تا 1398

مجری:  محدثه صف شکن
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گروه: نظرسنجی و افکار سنجی
سال: 1397

چکیده: 
ــن  ــت گذاری و تأمی ــاه، سیاس ــوزٔه رف ــر ح ــام« ب ــو »برج ــی لغ ــای احتمال ــه پیامده ــزارش ب ــن گ ای
اجتماعــی می پــردازد. گــزارش حــاوی شــش مقالــه در چهــار بخــش می باشــد کــه در بخــش اول علــی 
حســن زاده و ابوالقاســم پــور رضــا  بــه پیامدهــای برجــام در حــوزه ســالمت ، دارو و تجهیــزات پزشــکی 
ــردازد.  ــاه و سیاســت گذاری می پ ــا در حــوزه رف ــه پیامده ــری ب ــد. در بخــش دوم یاســر باق می پردازن
در بخــش ســوم حســام نیکوپــور و ســهند ابراهیمــی پورفائــز بــه پیامدهــا در حــوزه اقتصــادی، حداقــل 
دســتمزد و بحــران نقدینگــی می پردازنــد و درنهایــت در بخــش چهــارم فرشــید یزدانــی بــه پیامدهــای 
احتمالــی لغــو برجــام بــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی و بحــران ســه گانه، هویــت، کارکــرد و عملکــرد 

ــردازد.  ــن ســازمان می پ در ای

ــی در  ــام بحران های ــو برج ــا لغ ــه ب ــد ک ــان می ده ــاال نش ــت های ب ــده از یادداش ــی برآم ــج کل نتای
ــن  ــازمان تأمی ــت س ــرد و هوی ــوزه کار، و عملک ــزات پزشــکی، اقتصــاد، ح ــای ســالمت، تجهی حوزه ه
ــازار ارز و  ــانات ب ــش نوس ــا افزای ــی ب ــام از طرف ــو برج ــوع، لغ ــد. درمجم ــود می آی ــه وج ــی ب اجتماع
ــه کاهــش درآمدهــای ســازمان از محــل ســرمایه گذاری منجــر خواهــد شــد. از  ــد ب هزینه هــای تولی
طــرف دیگــر نیــز بــا تعطیلــی بنگاه هــای اقتصــادی یــا خــروج آن هــا از اقتصــاد رســمی، درآمدهــای 
ــش  ــا کاه ــد. ب ــدا می کن ــش پی ــز کاه ــدگان نی ــی بیمه ش ــای دریافت ــق بیمه ه ــل ح ــازمان از مح س
ــر  ــوغ، در اث ــه ســن بل مســتمر نســبت پشــتیبانی و نزدیــک شــدن صنــدوق بازنشســتگی ســازمان ب
تغییــر ترکیــب ســنی جمعیــت، احتمــال نزدیــک شــدن ســازمان بــه بحــران نقدینگــی رو بحران هــای 

ــد.  ــش می ده ــرد را افزای ــالمت و عملک ــوزه س ح

مفاهیم کلیدی: برجام، سازمان تأمین اجتماعی، سالمت، بحران نقدینگی، بحران هویت

عنوان: سالمت، رفاه و تأمین اجتماعی: منهای برجام

مجری: گروه نظرسنجی و افکار سنجی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
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گروه: نظرسنجی و افکار سنجی
سال: 1397

چکیده: 
ــون  ــده پیرام ــام ش ــای انج ــات و پژوهش ه ــل مطالع ــرا تحلی ــد و ف ــرور نظام من ــه م ــش ب ــن پژوه ای
ــی 1373  ــا ســازمان تأمیــن اجتماعــی طــی دوره زمان ــی عملکــرد مرتبــط ب ــت ســنجی و ارزیاب رضای
ــران در  ــده در ای ــام ش ــای انج ــای پژوهش ه ــا  ویژگی ه ــد ت ــالش می کن ــردازد و ت ــا 1396 می پ ت
ــرد  ــازمانی و عملک ــان س ــدی ذینفع ــر رضایتمن ــر ب ــل مؤث ــن  عوام ــی و همچنی ــن دوره زمان ــی ای ط
کاری و ســازمانی را شناســایی کنــد . در ایــن طــرح تعــداد 81 ســند پژوهشــی )59 مطالعــه مرتبــط 
ــاب و  ــازمانی( انتخ ــرد کاری و س ــا عملک ــط ب ــه مرتب ــازمان و 22 مطالع ــان س ــدی ذینفع ــا رضایتمن ب
ــات  ــت مطالع ــی وضعی ــه بررس ــد، ب ــرور نظام من ــام م ــور انج ــت. به منظ ــه اس ــرار گرفت ــی ق موردبررس
ــار،  ــب آث ــوع مطالعــات، چهــره غال انجــام شــده ازنظــر معیارهــای مختلــف )ســال انجــام مطالعــات، ن
جامعــه آمــاری و محــدوده جغرافیایــی مطالعــات انجــام شــده، رهیافــت نظــری، اســتراتژی و تکنیــک 

ــت. ــده اس ــه ش ــنهادات( پرداخت ــا و پیش ــن یافته ه ــات، مهم تری ــردآوری اطالع گ

در ایــن پژوهــش از روش مطالعــه اســنادی و کتابخانــه ای و روش فراتحلیــل اســتفاده شــده اســت. عمــده 
ــار بررســی شــده شــامل پایان نامه هــای دانشــگاهی می باشــند. آث

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه در حــوزه ســنجش رضایــت اکثریــت 64 درصــدی از پژوهش هــا 
از نــوع توصیفــی - همبســتگی، 25/4 درصــد توصیفــی- تبیینــی، 6/8 درصــد توصیفــی، 1/7 درصــد تبیینی 
ــوع  ــی عملکــرد 36/4 درصــد از پژوهش هــا از ن ــی مقایســه ای می باشــند. در حــوزه ارزیاب و 1/7 درصــد علّ
ــز  ــی، و ســه پژوهــش نی ــی- تبیین ــی، 18/2 درصــد توصیف ــی- همبســتگی، 31/8 درصــد توصیف توصیف
ــواع تبیینــی، توصیفــی- تبیینــی و تفهیمــی و شــبه آزمایشــی هســتند.. همچنیــن اکثریــت 86/56  از ان
درصــدی از پژوهش هــا از روش پیمایشــی اســتفاده کرده انــد. در حــوزه ارزیابــی عملکــرد نیــز 64 درصــد از 
پژوهش هــا از روش پیمایشــی بهــره برده انــد. نتایــج حاصــل از فراتحلیــل مطالعــات انجــام شــده در حــوزه 
رضایتمنــدی ذینفعــان ســازمان هــم نشــان می دهــد کــه »کیفیــت خدمــات درمانــی، پاســخگویی کارکنان، 
وضعیــت امکانــات و تســهیالت« مهم تریــن عوامــل مؤثــر بــر رضایتمنــدی شــهروندان خدمــت گیرنــده از 
ســازمان و »اجــرای طــرح پرکیــس ، ماهیــت کار و پرداخــت حقــوق و دســتمزد« مهم تریــن عوامــل مؤثــر 
بــر رضایتمنــدی کارکنــان ســازمان بوده انــد. شــایان ذکر اســت بــا توجــه بــه اینکــه متغیرهــای موردبررســی 
در مطالعــات عملکــرد کاری و ســازمانی هرکــدام تنهــا در یــک مطالعــه بررســی شــده بودنــد، فراتحلیــل این 

متغیرهــا به منظــور گــزارش انــدازه اثــر ارائــه نشــده اســت.

مفاهیم کلیدی: سازمان تأمین اجتماعی، ارزیابی عملکرد، رضایتمندی، پژوهش، رفاه

عنوان: فرا تحلیل مطالعات و پژوهش های پیرامون رضایت 
سنجی و ارزیابی عملکرد مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی

مجری:  ایوب سخایی
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گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1397

چکیده:
نظــام بازنشســتگی روســیه بــا چالش هــای مختلفــی ازجملــه چالــش تأمیــن مالــی روبــه رو اســت.دولت 
ــرح  ــوده اســت. ط ــب نم ــرح و تصوی ــدی را ط ــرح جدی ــش رو ط ــای پی ــه چالش ه ــرای پاســخگویی ب ب
بازنشســتگی قبلــی روســیه بــه ارائــه پوشــش های مزایــای معیــن )DB(  می پرداخــت کــه بدهــی عمــده ای 
ــی  ــه بودجــه مل ــی را ب ــاد مال ــت ایجــاد نمــوده و در چشــم انداز ده ســال آینــده فشــارهای زی ــرای دول ب
روســیه تحمیــل می نمــود. ایــن مســئله دولتمــردان را بــه تــالش جهــت اصــالح سیســتم بازنشســتگی 
ــه مســئله چالش هــای نظــام بازنشســتگی  و جلوگیــری از بحــران وادار نمــوده اســت. پژوهــش حاضــر ب
ــالش  ــردازد و ت ــن اصالحــات می پ ــی ای ــای سیاســی اجتماع روســیه، اصالحــات ایجــاد شــده و پیامده
ــتگی  ــای بازنشس ــی و صندوق ه ــن  اجتماع ــازمان تأمی ــای س ــورد چالش ه ــی در م ــا اطالعات ــد ت می کن

ــه کنــد. ــن چالش هــا ارائ ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــت روســیه ب روســیه و راهکارهــا و سیاســت هایی دول

این پژوهش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است.

ــی مســتمری  ــن مال ــش تأمی ــر چال ــت روســیه در براب ــه دول ــد ک ــه نشــان می ده ــن مطالع ــج ای نتای
ــک  ــا ی ــوده و ب ــاب نم ــتگی را انتخ ــن بازنشس ــش س ــدد افزای ــای متع ــن گزینه ه ــتگان از بی بازنشس
اســتراتژی چندمرحلــه ای توانســت ایــن الیحــه را بــه قانــون تبدیــل نمایــد و از ســال 2019 اجــرا کند. 
بــه دلیــل اصالحــات جزئــی انجــام شــده در الیحــه اولیــه، تســلط نیروهــای امنیتــی بــر اوضــاع جامعــه 
و نبــود رهبــر مــورد وثــوق مــردم ایــن اعتراضــات از ســطح شــهرها جمــع شــد و پایــان یافــت. امــا 
ایــن اعتراضــات در ذهــن تک تــک شــهروندان روســی نقــش بســته به ویــژه بــه دلیــل ارتبــاط برقــرار 
نمــودن بیــن چالش هــای بــا ناکارآمــدی سیســتم و فســاد سیاســی- اقتصــادی موجــود در آن پایــدار 
خواهــد مانــد و بــا بــروز کوچک تریــن فرصــت دوبــاره ایــن اعتراضــات بــه ســطح جامعــه بــر خواهــد 
گشــت. بــا ارزیابــی تصمیــم دولــت روســیه درزمینــٔه اصــالح نظــام بیمــه و افزایــش ســن بازنشســتگی 
در ایــن کشــور کــه واکنــش شــدید مــردم روســیه را بــه دنبــال داشــت، بــه ایــن نتیجــه می رســیم 
ــه ای در  ــه گام و مرحل ــورت گام ب ــده و به ص ــه حساب ش ــن زمین ــات در ای ــرورت دارد اصالح ــه ض ک
ایــران انجــام شــود تــا افــرادی کــه نزدیــک بــه ســن بازنشســتگی هســتند، احســاس نکننــد کــه دولــت 

ــن تصمیمــات متضــرر شــده اند. ــم کــرده و آن هــا از ای در حــق آن هــا بی عدالتــی و ظل

مفاهیم کلیدی: نظام تأمین اجتماعی روسیه، صندوق های بازنشستگی، اصالحات چندمرحله ای

عنوان: بررسی و پژوهش اصالحات قانون تأمین اجتماعی و 
بازنشستگی در روسیه
مجری:  جعفر خاشع
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گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1397

چکیده:
ایــن پژوهــش بــه ارزیابــی وضعیــت فعلــی بیمــٔه ازکارافتادگــی در ایــران و شناســایی بهتریــن ســاختار 
ــورهای  ــات کش ــه تجربی ــه ب ــا توج ــی ب ــٔه ازکارافتادگ ــٔه بیم ــی درزمین ــن اجتماع ــات تأمی ــٔه خدم ارائ
منتخــب می پــردازد و تــالش می کنــد بــه دو پرســش اساســی پاســخ گویــد: اول اینکــه وضعیــت بیمــٔه 
ازکارافتادگــی در ایــران از ابتــدای پیدایــش تــا زمــان حــال چگونــه هســتند؟؛ و دوم اینکــه بــرای بهبــود 
برنامه هــای بیمــٔه ازکارافتادگــی و اثربخشــی آن در ایــران چــه اقدامــات و مداخالتــی می تــوان صــورت 
ــران و کشــورهای  ــی در ای ــٔه ازکارافتادگ ــه ســازوکار بیم ــکا ب ــا ات ــا ب ــد ت ــالش می کن ــن ت داد؟همچنی

منتخــب جهــان، بــه لحــاظ بررســی تاریــخ، ادبیــات و آمــار و ارقــام بپــردازد.

ــه نیمــه  ایــن گــزارش بــا اســتفاده از روش مطالعــه اســنادی و کتابخانــه ای و همچنیــن مصاحب
ــت. ــده اس ــام ش ــاختاریافته انج س

ــرادی  ــان، اف ــی در جه ــٔه ازکارافتادگ ــای بیم ــر برنامه ه ــش اکث ــن پژوه ــتاوردهای ای ــاس دس ــر اس ب
ــزان  ــه می ــه ب ــد ک ــداد می کنن ــر ناشــی از کار(  قلم ــا غی ــم از ناشــی از کار ی ــی )اع ــادٔه کل را ازکارافت
حداقــل دوســوم از ظرفیــت و تــوان کاری خویــش را از دســت داده باشــند و ایــن از دســت دادن بــرای 
همیشــه ادامــه داشــته باشــد.همچنین  در بســیاری از کشــورهای جهــان، نحــؤه محاســبٔه میــزان مزایای 
ازکارافتادگــی غیــر ناشــی از کار بســیار شــبیه بــه نحــؤه محاســبٔه مزایــای افــراد بازنشســته می باشــد، 
چراکــه در بســیاری از کشــورها بازنشســتگی نیــز نوعــی ازکارافتادگــی )بــر اثــر کهولــت ســن( محســوب 
ــرای ازکارافتادگی هــای  ــی دائمــی، در اکثــر کشــورها تنهــا ب ــرای ازکارافتادگــی جزئ ــا ب می شــود. مزای
ناشــی از کار پرداخــت می شــود، امــا کشــورهای معــدودی وجــود دارنــد کــه بــه ازکارافتادگــی جزئــی 
غیــر ناشــی از کار نیــز مزایــا می-پردازنــد. در بیشــتر کشــورهای دنیــا، ازکارافتادگــی ناشــی از کار نیــاز 
بــه هیــچ شــرطی بــرای احــراز ازکارافتادگــی و برخــورداری از مزایــا نــدارد، ایــن در حالــی اســت کــه 
ازکارافتادگــی غیــر ناشــی از کار نیــاز بــه شــروطی ازجملــه ســابقٔه پرداخــت حــق بیمــٔه مشــخص دارد.

ــدی: بیمه هــای اجتماعــی، ازکارافتادگــی ناشــی از کار، ازکارافتادگــی غیــر ناشــی از  ــم کلی مفاهی
کار، تأمیــن اجتماعــی

عنوان: ارزیابی خدمات سازمان تأمین اجتماعی - بیمه 
ازکارافتادگی در ایران
مجری:  حمیدرضا هندی
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گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1397

چکیده:
در ایــن مطالعــه عملکــرد ســازمان تأمیــن اجتماعــی در حوزه هــای مختلــف فعالیتــی موردبررســی قــرار 
گرفتــه اســت. در ایــن راســتا در ابتــدا وظایــف و تکالیــف ســازمان حســب اســناد باالدســتی ماننــد قانــون 
اساســی، قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی، قانــون برنامــه ششــم و قانــون تأمیــن 
ــر  ــازمان بیمه گ ــک س ــی ی ــن اجتماع ــازمان تأمی ــر اســاس آن س ــه ب ــی کشــور بحــث شــده ک اجتماع
اجتماعــی اســت و وظیفــه اصلــی ایــن ســازمان، اجــرا و تعمیــم و گســترش انــواع بیمه هــای اجتماعــی و 
اســتقرار نظــام هماهنــگ و متناســب بــا برنامه هــای تأمیــن اجتماعــی کشــور اســت. در ادامــه بــه بررســی 

ــان و ســرمایه گذاری پرداختــه شــده اســت. عملکــرد ســازمان در حوزه هــای بیمــه ای، درم

ــای موجــود انجــام  ــل داده ه ــه ای و تحلی ــه اســنادی و کتابخان ــا اســتفاده از روش مطالع ــن طــرح ب ای
شــده اســت.

ــال 1396  ــدگان در س ــداد بیمه ش ــری تع ــزار نف ــش 204 ه ــان دهنده  افزای ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
ــتمری بگیران  ــداد مس ــری تع ــزار نف ــش 190 ه ــال 1395(، افزای ــه س ــبت ب ــدی نس ــد 1,4 درص )رش
ــری  ــزار نف ــش 8,2 ه ــال 1395(، افزای ــه س ــبت ب ــدی نس ــد 7,5 درص ــال 1396 )رش ــازمان در س س
مقرری بگیــران بیمــه بیــکاری در ســال 1396 )رشــد 4 درصــدی نســبت بــه ســال 1395( و افزایــش 
20486 کارگاه هــای فعــال در ســال 1396 نســبت بــه 1395 )افزایــش 1,7 درصــدی( اســت. همچنیــن 
پیشــرفت هایی درزمینــٔه توســعه دولــت الکترونیــک و هوشــمند ســازی اداری ماننــد راه انــدازی پورتــال 
ــی  ــدور کارت بازرگان ــز کارگاه، ص ــی متمرک ــرح نام نویس ــعه ط ــاد و توس ــک، ایج ــی الکترونی بازرس
ــرای  ــدازی ســامانه مشــاهده ســوابق ب الکترونیک،توســعه پرونــده الکترونیــک فنــی بیمه شــدگان، راه ان
ــتعالم  ــاه و روز و اس ــال، م ــک س ــه تفکی ــوابق ب ــوع س ــز و مجم ــاهده ری ــکان مش ــدگان، ام بیمه ش
اســتحقاق درمــان از طریــق اپلیکیشــن موبایــل بــا عنــوان "تأمیــن اجتماعــی همــراه"، ایجــاد سیســتم 
مدیریــت راهبــری حســاب کاربــری و دریافــت اطالعاتــی نظیــر شــماره تلفــن همــراه و ایمیــل، طراحــی 
ــام  ــکاری انج ــه بی ــرویس بیم ــعه وب س ــدت و توس ــدات کوتاه م ــز تعه ــتم متمرک ــدازی سیس و راه ان

گرفتــه اســت.

مفاهیــم کلیــدی: ســازمان تأمیــن اجتماعــی، بیمه شــدگان، ذینفعــان، پرونــده الکترونیــک، قانــون 
ــن اجتماعی تأمی

عنوان: تصویری از وضعیت موجود سازمان تأمین اجتماعی
مجری:  مطالعات اجتماعی و فرهنگی
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گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1397

چکیده:
ایــن طــرح بــه تفــاوت نگرش هــا و برنامه هــای سیاســتمداران و کارشناســان در حــوزه تأمیــن اجتماعــی 
ــن  ــه ای ــع ب ــردازد. درواق ــازمان می پ ــده س ــی و آین ــت فعل ــر وضعی ــا ب ــدام از آن ه ــذاری هرک و اثرگ
پرســش می پــردازد کــه ســرانجام صندوق هــای حمایتــی و مشــخصاً تأمیــن اجتماعــی در چالــش بیــن 
ــک  ــل کدام ی ــود؟ و در عم ــه می ش ــناس چ ــک کارش ــای ی ــتمدار و دغدغه ه ــک سیاس ــه های ی وسوس
ــا  ــالش شــده اســت ت ــن پرســش ت ــه ای ــرای پاســخگویی ب ــرا؟ ب ــح داده شــده و چ ــری ترجی ــر دیگ ب
عوامــل مؤثــر بــر ســاختار فکــری مدیریــان و تصمیــم ســازان ســازمان تأمیــن اجتماعــی، گرایش هــای 

اجتماعــی و سیاســی آن هــا موردبررســی قــرار گیــرد.

در این پژوهش از روش کیفی مصاحبه عمیق با کارشناسان و سیاستمداران استفاده شده است.

بــر اســاس دســتاوردهای ایــن پژوهــش نــگاه مقامــات سیاســی، اقتصــادی و تصمیــم گیــر جمهــوری 
اســالمی در مواجهــه بــا صندوق هــای حمایتــی و مشــخصاً ســازمان تأمیــن اجتماعــی، یــک نــگاه برآمــده 
از باقــی ســاختار اقتصــاد سیاســی بــوده اســت. منبــع و محــل مالــی بــزرگ و قابل اتکایــی کــه می تــوان 
بــا اســتفاده از آن بحران هــای ناشــی از ســو مدیریــت و ناکارآمــدی و همچنیــن هزینــه طرح هــای بلنــد 
پروازانــه سیاســی، اقتصــادی و پوپولیســتی را تأمیــن کــرد. هماننــد همــان نــوع نگاهــی کــه بــه منبــع 
ــی  ــتمداران به خوب ــرای سیاس ــوز ب ــد هن ــر می رس ــه نظ ــد ب ــد. هرچن ــت دارن ــر نف ــراً پایان ناپذی ظاه
روشــن نشــده کــه عمــق و عظمــت مشــکالت ناشــی از بحــران پیــش رو صندوق هــای تأمیــن اجتماعــی 
ــع  ــه از بیــن رفتــن مناب ــزان اســت. بااین همــه هــر چــه ب ــه چــه می و دیگــر صندوق هــای حمایتــی ب
قابل اتــکا بیشــتر نزدیــک می شــویم، جایــگاه کارشناســان پررنگ تــر خواهــد شــد. غــارت گــری، مــال 
ــفافیت  ــدم ش ــراه ع ــه هم ــد ب ــن فراین ــه در ای ــای نهفت ــع رانت ه ــی و توزی ــع عموم ــازی مناب خودس
ــار زدن  ــه کن ــگاه اســت ک ــوع ن ــن ن ــن معضــالت ای ــه پاســخگویی مهم تری ــود ب ــزم ندانســتن خ و مل

ــد. ــوار می نمای ــر و دش ــه، زمان ب ــیار پرهزین ــش بس ــن نمای ــه ای ــای چندالی پرده ه

مفاهیم کلیدی: تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، سیاست گذاران، کارشناسان
 

عنوان: تحلیل نگرش سیاست گذاران در حوزه اصالحات صندوق های 
بازنشستگی )اقتصاد سیاسی سازمان تأمین اجتماعی در جمهوری اسالمی(

مجری:  بهمن احمدی اموی 
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گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1397

 
چکیده:

ایــن پژوهــش بــه مســئله ســالمندی و چالش هــای آن بــرای ســازمان تأمیــن اجتماعــی می پــردازد و در 
پــی آن اســت بــا شناســایی چالش هــا و مشــکالت فعلــی و آینــده ســالمندان راهکارهایــی بــرای مدیریــت 
ــع  ــب ســند جام ــن حــوزه، در قال ــی ای ــای آت ــا چالش ه ــه ب ــت ســالمندان و مواجه ــر وضعی هرچــه بهت
ســالمندی ارائــه کنــد. ایــن پژوهــش ابتــدا بــه تعریــف ســالمندی و ویژگی هــای جســمی و روحــی ایــن 
دوره از زندگــی می پــردازد و ســپس بــه هزینه هــای ســالمندی و بهداشــتی می پــردازد. ســپس بــه تجربــه 
ــف در حــوزه ســالمندی، چارچوب هــای سیاســتی و  ــی و چالش هــای پیــش روی کشــورهای مختل جهان
ــورها  ــاص کش ــارب خ ــی و تج ــای جهان ــی ها و برنامه ه ــن خط مش ــای تدوی ــل، چالش ه ــوق بین المل حق
بــرای مقابلــه بــا چالش هــای دوره ســالمندی می پــردازد. ســپس بــه وضعیــت موجــود چالــش ســالمندی و 
برنامه هــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی می پــردازد و درنهایــت بــر ضــرورت تدویــن ســند جامــع ســالمندی 

و ارائــه چارچــوب تدویــن ایــن ســند می پــردازد.

این پژوهش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است.

یافته هــای ایــن پژوهــش نشــان می دهــد بــا توجــه بــه رونــد ســالمندی جمعیــت در همــه کشــورهای جهان 
و به تبــع آن افزایــش هزینه هــای صندوق هــای بازنشســتگی بــه نظــر می رســد کــه تقریبــاً تمــام کشــورهای 
جهــان در فراینــد اصــالح سیســتم های بازنشســتگی وارد شــده اند امــا انگیــزه  اصالحــات و روش هــای خــاص 
انجــام آن از کشــوری بــه کشــور دیگــر متفــاوت اســت. درواقــع بــا افزایــش تعــداد مســتمری بگیران مخــارج 
سیســتم افزایــش می یابــد و همزمــان درآمدهــا و تعــداد افــرادی کــه بــه سیســتم حــق بیمــه می پردازنــد 
کاهــش می یابــد. ایــن فراینــد جمعیتــی محصــول مشــترک دو پدیــده متفــاوت امــا کامــالً مرتبــط کاهــش 
نــرخ زادوولــد و افزایــش امیــد بــه زندگــی اســت. مطالعــات اولیــه در کشــور از ابعــاد چالش هــا و مخاطــرات 
بســیار جــدی حکایــت می کنــد که نظــام بازنشســتگی ایــران را تهدیــد می نمایــد. پیامدهــای ایــن مخاطرات 
درصورتی کــه اهتمــام جــدی بــرای مقابلــه بــا آن هــا از هم اکنــون بــه کار گرفتــه نشــود بــه ریســک های مهــم 
اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی منجــر خواهــد شــد. در حــال حاضــر عــدم تــوازن آشــکاری در رونــد منابــع 
ــن  ــی ای ــاخص های اساس ــب ش ــدم تناس ــود. ع ــده می ش ــور دی ــتگی کش ــای بازنشس ــارف صندوق ه و مص
سیســتم ها نســبت بــه ســطوح اســتاندارد نشــان از عمــق مشــکالت صندوق هــای بازنشســتگی دارد. بنابرایــن 

نیــاز بــه اصالحــات اساســی صندوق هــای بازنشســتگی در کشــور ضــروری بــه نظــر می رســد.

مفاهیم کلیدی: اصالحات صندوق های بازنشستگی، سالمندی، نظام های بیمه ای، 

عنوان: برنامه جامع سالمندی تأمین اجتماعی
مجری:  گروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی



42

عی
ما

جت
ن ا

می
 تأ

ش
وه

پژ
ی 

عال
ه 

س
س

مؤ
ی 

ش
وه

پژ
ی 

ها
رح 

 ط
ده

کی
چ

 

گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1397

چکیده:
ایــن پژوهــش بــه مــرور نظام منــد 227 طــرح پژوهشــی موسســه پژوهــش عالــی تأمیــن اجتماعــی و 
ــن  ــی ای ــؤال اصل ــردازد.  س ــا  می پ ــتاوردهای آن ه ــا و دس ــدی ویژگی ه ــف و طبقه بن ــدف توصی ــا ه ب
پژوهــش ایــن اســت کــه مطالعــات و پژوهش هــای انجــام شــده در ایــن موسســه بــه چــه مســائلی و 

ــد.  ــه دســت آورده ان ــد و چــه نتایجــی ب ــه پرداخته ان چگون

جهــت پاســخگویی بــه ایــن ســؤال ابتــدا بــا مطالعــه طرح هــا، ویژگی هــای روشــی، محتوایــی و نظــری 
آن هــا را اعــم از گــروه پژوهشــی، عنــوان، نویســنده/ نویســندگان، ســال انتشــار، محــدوده جغرافیایــی، 
کلمــات کلیــدی، چکیــده، روش پژوهــش )کمــی، کیفــی(، تکنیــک پژوهــش، تکنیــک جمــع آوری و 
تحلیــل اطالعــات، ســؤال پژوهــش، رویکــرد نظــری یــا مفهومــی، جامعــه آمــاری، تعــداد نمونــه، روش 
ــا  ــن ویژگی ه ــک از ای ــی هری ــا گرفتــن درصــد فراوان ــری اســتخراج و طبقه بنــدی و ســپس ب نمونه گی

ــه توصیــف طرح هــا پرداختــه شــده اســت.  ب

ــی و  ــروه اجتماع ــتر در گ ــی بیش ــای پژوهش ــه طرح ه ــد ک ــان می ده ــش نش ــن پژوه ــای ای یافته ه
ــی و اکتشــافی هســتند.  ــردی، توصیف ــوع پژوهــش بیشــتر کارب ــث ن فرهنگــی نگاشــته شــده و از حی
ــرات« و  ــی تأثی ــرد، ارزیاب ــی عملک ــیابی: ارزیاب ــی«، »ارزش ــروری، حقوق ــات »م ــان مطالع ــن می از ای
»نظرســنجی و رضایــت ســنجی« بــه ترتیــب بیشــترین فراوانــی را بــه خــود اختصــاص داده انــد. بالغ بــر 
ــت.  ــده اس ــد ش ــا 1380 تولی ــال های 1370 ت ــن س ــه بی ــی موسس ــای پژوهش ــد از محتواه 54 درص
ــه ســال 1377 می باشــد، از حیــث روش نیــز بیــش از  بیشــتر پژوهش هــای صــورت گرفتــه متعلــق ب
ــث  ــن دو. از حی ــق ای ــا تلفی ــی روش کمــی و ی ــد و باق ــر گرفته ان ــی به ــا از روش کیف نیمــی از طرح ه
ــه ترتیــب بیشــترین تکــرار را داشــته اند و  تکنیــک پژوهــش تکنیک هــای »اســنادی« و »پیمایــش« ب
»مراجعــه بــه اســناد« و »اســتفاده از پرسشــنامه« دو تکنیــک برتــر در جمــع آوری اطالعــات بوده انــد. 
اکثــر پژوهش هــای صــورت گرفتــه تنهــا از آماره هــای توصیفــی ماننــد جــداول فراوانــی، انحــراف معیــار، 
ــورت  ــای ص ــاری پژوهش ه ــه آم ــی جامع ــد. بررس ــتفاده کرده ان ــل اس ــرای تحلی ــره ب ــن و غی میانگی
ــدگان«،  ــده »بیمه ش ــام ش ــروه انج ــه گ ــر روی س ــا ب ــتر پژوهش ه ــه بیش ــد ک ــان می ده ــه نش گرفت

ــا« اســت. ــدارک و پرونده ه ــناد، م ــازمانی« و »اس ــدان و س ــران و کارمن »مدی

مفاهیم کلیدی: موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، طرح های پژوهشی، فراتحلیل

عنوان: مروری بر آثار مطالعاتی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
مجری:  مریم پورمیرغفاری و مهشید شهیدی
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گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1397

چکیده:
در ایــن مطالعــه ســیمای رفاهــی بیشــتر کشــورهای دارای شــاخص های توســعه اِی بــاال و بســیار بــاال 
به طــرزی جامــع و زمینه منــد مــورد مقایســه قــرار گرفتــه اســت. در ایــن مطالعــه ســه کشــور آلمــان، 
ترکیــه و اتیوپــی )ســه کشــور از ســه گــروه درآمــدی بــاال، متوســط و پاییــن برحســب شــاخص ســرانٔه 
ــبتاً  ــناخت نس ــا ش ــت ت ــده اس ــالش ش ــت  و ت ــده اس ــی ش ــوردی بررس ــور م ــی( را به ط ــد مل درآم
مفصــل و جامعــی از وضعیــت رفاهــی ایــن ســه کشــور ازلحــاظ نــوع خدمــات ارائه شــده در حوزه هــای 
ــای  ــام و بیمه ه ــی، نظ ــای اجتماع ــتگی و بیمه ه ــاِم بازنشس ــی، نظ ــن اجتماع ــاه و تأمی ــف رف مختل
ــیؤه  ــات، ش ــدٔه خدم ــای ارائه کنن ــده، نهاده ــی یادش ــات رفاه ــورداری از خدم ــرایط برخ ــالمت، ش س
تأمیــن مالــی، نقــش و جایــگاِه دولــت در ایــن مــوارد، تحــوالت حــوزٔه سیاســت گذاری در ایــن عرصــه، 

ــود. ــه ش ــی و.... ارائ ــی، سیاســت های فقرزدای ــاِم رفاه ــود در نظ ــا و مشــکالِت موج ضعف ه

این پژوهش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است.

در ایــن پژوهــش مــواردی ازجملــه تاریخچــه رفــاه اجتماعــی در کشــورهای موردبررســی، نیــروی کار 
ــم اقتصــادی و سیاســی کشــور، شــیوه های  ــرات مه ــم، تغیی ــکاری، رویکــرد اقتصــادی حاک ــرخ بی و ن
ــکن،  ــد مس ــی مانن ــای اجتماع ــر حوزه ه ــت گذاری در دیگ ــی، سیاس ــوزه رفاه ــت در ح ــه دول مداخل
ــات  ــش خدم ــت پوش ــراد تح ــر، اف ــزان فق ــدت و می ــی، ش ــت های فقرزدای ــتغال، سیاس ــوزش و اش آم
ــراد  ــزان اف ــه، می ــای بیم ــتگی و صندوق ه ــام بازنشس ــات، نظ ــورداری از خدم ــرایط برخ ــی و ش رفاه
ــی و نقــاط  ــه شــده، شــیوه های تأمیــن مال ــواع خدمــات ارائ ــواع بیمه هــا، معرفــی ان تحــت پوشــش ان

ضعــف و قــوت نظــام بیمــه ای غالــب ایــن کشــورها موردبحــث قــرار گرفتــه اســت.

مفاهیم کلیدی: رفاه اجتماعی، نظام بیمه ای، آلمان، ترکیه، اتیوپی

عنوان: پژوهش اکتشافی سیمای رفاه و تأمین اجتماعی کشورهای 
جهان )نمونه های آلمان، ترکیه و اتیوپی(

مجری:  امیرحسین غالمپور
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گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1397

چکیده:
ایــن پژوهــش بــه ارزیابــی خدمــات غرامــت دســتمزد ایــام بیمــاری در ایــران، به عنــوان یکــی از خدماتــی کــه 
از ســوی ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه بیمه شــدگان ارائــه می شــود، پرداختــه اســت و تــالش کــرده اســت تــا 
وضعیــت کمــی و کیفــی ارائــه خدمــات غرامت دســتمزد ایــام بیمــاری در ایــران را بررســی کنــد و راهکارهایی 
بــرای ارتقــا و بهبــود آن هــا ارائــه کنــد. بــرای ایــن کار ابتدا تصویــری از وضعیــت غرامت دســتمزد ایــام بیماری 
در ایــران ارائــه شــده و دگرگونــی تاریخــی ایــن خدمــات در آیینــه قوانیــن و مقــررات و هــم وضعیــت کنونــی 
آن هــا توضیــح داده شــد. پــس ازآن وضعیــت غرامــت دســتمزد در 9 کشــور انتخابــی بررســی شــده اســت تــا 
بتــوان از تجــارب آن هــا در بهبــود شــرایط ایــن خدمــات در ایــران اســتفاده کــرد. درنهایــت یافته هــای حاصــل 
از مصاحبــه بــا کارشناســان و کارکنــان ایــن حــوزه و مشــموالن غرامــت دســتمزد ارائــه شــد کــه چالش هــای 

وضعیــت کنونــی خدمــات غرامــت دســتمزد در ایــران و راهکارهایــی بــرای بهبــود آن هــا  را نشــان دادنــد.
ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از دو روش مطالعــه اســنادی و کتابخانــه ای و مصاحبــه عمیــق بــا کارشناســان 

انجــام شــده اســت. 
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می دهــد که شــیوه کنونــی ارائــه خدمــات غرامت دســتمزد بــا چالش هــای مختلفی 
روبــه رو اســت کــه هــم می تواننــد کارآمــدی ایــن خدمــات را کاهــش دهنــد و هــم ســبب ایجــاد نارضایتــی در 
میــان بیمه شــدگان شــود. چالش هایــی ماننــد طوالنــی شــدن فراینــد رســیدگی بــه پرونده هــا و پرداختی هــا؛ 
عــدم آگاهــی بیمه شــدگان از قوانیــن و مقــررات کــه ســبب ایجــاد ســردرگمی در تشــکیل و پیگیــری پرونده هــا 
می شــود؛ عــدم آمــوزش کافــی کارکنــان بــرای اســتفاده از نرم افــزار جدیــد مربــوط بــه ارائــه خدمــات؛ وقــوع 
برخــی خطاهــا در ثبــت داده هــا و درنتیجــه دشــوارتر شــدن فرایند رســیدگی بــه پرونده هــا؛ مشــکالت مربوط به 
اســتعالم وضعیــت؛ کمبــود نیــروی کار نســبت بــه حجــم کارهــای ایــن بخــش؛ ناکافــی بــودن تعداد شــعبه های 
رســیدگی کننده کــه هــم ســبب کنــدی بررســی پرونده هــا و هــم ایجــاد زحمــت بــرای بیمه شــدگان. دســته ای 
دیگــر از مســائل نیــز وجــود دارد کــه ناشــی از عملکــرد کارفرمایــان اســت ماننــد: برخــی خطاهــا و اشــکاالت در 
لیســت های ارســالی از ســوی کارفرمــا بــه تأمیــن اجتماعــی و شــعبه های آن؛ احتمــال اخــراج مشــمولین غرامت 
دســتمزد و نیــز در مــواردی کــه بازگشــت بــه کار مشــمولین ســریع رخ می دهــد، بــا توجــه بــه طوالنــی بــودن 
فراینــد رســیدگی پرونــده، فــرد مشــمول بــرای پیگیــری کارهــا الزم اســت کــه از مرخصــی اســتفاده کننــد و 
کارفرمــا بــا آن مخالفــت کنــد. مجمــوع ایــن چالش ها هــم نارضایتــی مشــموالن را افزایــش داده و هم در پــاره ای 

مــوارد اعتمــاد آن هــا بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی را خدشــه دار کرده اســت.

ــدی: غرامــت دســتمزد، ســازمان تأمیــن اجتماعــی، بیمه شــدگان، کارفرمــا، کارگــر،  ــم کلی مفاهی
بازگشــت بــه کار

عنوان: ارزیابی خدمات سازمان تأمین اجتماعی - غرامت دستمزد
مجری:  خیام عزیزی مهر
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گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1397

چکیده:
ــن اجتماعــی در  ــات تأمی ــوان یکــی از خدم ــن کار به عن ــه ارزشــیابی بیمــه حــوادث حی ــن طــرح ب ای
ایــران پرداختــه اســت. طــرح پــس از مــروری بــر قوانیــن برخــی کشــورهای پیشــگام و مقایســه آن هــا 
ــن کار و  ــوادث حی ــه ح ــوص بیم ــا در خص ــا و ضعف ه ــواع خالءه ــایی ان ــه شناس ــران ب ــن ای ــا قوانی ب

ــا حــوادث ناشــی از کار پرداختــه اســت. ــه پیشــگیری و ارتبــاط مهــم آن ب همچنیــن مقول

ــل  ــق و روش تحلی ــازمان یافته عمی ــه س ــی و نیم ــای کیف ــتفاده از مصاحبه ه ــا اس ــش ب ــن پژوه ای
ــت.. ــه اس ــام گرفت ــی انج موضوع

ــن کار  ــٔه بیمــه حــوادث حی ــا درزمین ــا و ضعف ه ــن پژوهــش، برخــی خأه ــای ای ــر اســاس یافته ه  ب
ــع  ــل به موق ــران و تحوی ــه کارگ ــت حق بیم ــا در پرداخ ــر کارفرم ــهل انگاری و تأخی ــود از: س ــارت ب عب
ــر  ــده غی ــود نماین ــود(؛ نب ــی می ش ــتمری ازکارافتادگ ــر از مس ــت کارگ ــب محرومی ــه موج ــت )ک لیس
ــات  ــع و مطالب ــری مناف ــرای پیگی ــکی ب ــیون پزش ــی در کمیس ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ــته ب وابس
ازکارافتاده هــا؛ عدم کفایــت غرامــت نقــص عضــو، مســتمری ازکارافتادگــی جزئــی، مســتمری 
ازکارافتادگــی کلــی بــرای گــذران زندگــی؛ عــدم تناســب خدمــات ارائه شــده و حادثــه؛ وجــود فاصلــه 
ــا زمــان برقــراری مســتمری ازکارافتادگــی؛ عــدم  ــی بیــن زمــان شــروع ازکارافتادگــی ت زمانــی طوالن
امــکان اشــتغال افــراد دریافت کننــده غرامــت نقــص عضــو و مســتمری ازکارافتادگــی جزئــی بــه دالیــل 
مختلــف و نبــود مرجعــی بــرای رســیدگی بــه وضعیــت اشــتغال آن هــا متناســب بــا توانایــی جســمی 
فعلــی؛ ناعادالنــه بــودن میــزان مســتمری پرداختــی بــه افــراد ازکارافتــاده نزدیــک بــه 66 درصــد و افراد 
ــن  ــده در حی ــت تأمیــن اجتماعــی از کارگــران حادثه دی ــاده 66 درصــد و بیشــتر؛ عــدم حمای ازکارافت
تعمیــرات جزئــی ســاختمان )بعــد از گذشــت تاریــخ پایــان کار ســاختمان(؛ فــرار بیمــه ای کارفرمــا؛ عدم 
اطالع رســانی به موقــع کارفرمــا بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی در خصــوص وقــوع حادثــه ناشــی از کار؛ 
ــی از اخــراج و  ــرس، نگران ــه دلیــل ت ــده ب ــه و پیگیــری حقــوق از ســوی کارگــر حادثه دی عــدم مطالب
بیــکاری؛ و وجــود اشــکاالتی در نحــوه تشــخیص و احــراز نــوع ازکارافتادگــی و تعییــن میــزان مســتمری.

مفاهیم کلیدی: حوادث حین کار، پیشگیری، توانمندسازی، مستمری ازکارافتادگی

عنوان: ارزشیابی خدمات تأمین اجتماعی در ایران )موردمطالعه: 
بیمه حوادث حین کار(

مجری:  زهرا فرضی زاده
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گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1397

چکیده:
ایــن طــرح بــه ســنجش و پایــش میــزان رضایتمنــدی و رعایــت حقــوق مشــتری در ســازمان تأمیــن 
ــازمان  ــا در س ــا و رویکرده ــازمانی، عملکرده ــانی س ــای خدمت رس ــه عرصه ه ــف ب ــا عط ــی و ب اجتماع
تأمیــن اجتماعــی پرداختــه اســت. در ایــن پژوهــش تالش شــده اســت تــا میــزان و نحــوه رضایتمندی در 
ســه گــروه اصلــی مخاطــب خدمــات ســازمان تأمیــن اجتماعــی شــامل مســتمری بگیران، بیمه شــدگان 

و کارفرمایــان بــا رویکــردی ترکیبــی از روش هــای کیفــی و کمــی موردبررســی قــرار گیــرد. 

ــا رویکــرد »متوالــی اکتشــافی« اســتفاده شــده اســت.  در ایــن پژوهــش از روش ترکیبــی )آمیختــه( ب
بدیــن ترتیــب کــه ابتــدا داده هــای کیفــی و ســپس داده هــای کمــی جمــع آوری و تحلیــل شــده اســت. 
تجزیه وتحلیــل داده هــا مرتبــط بــوده و ترکیــب در مرحلــٔه تفســیر و بحــث انجــام شــده اســت. در ایــن 
پژوهــش درمجمــوع بــا 180 نفــر و در 9 اســتان و شــرق تهــران، غــرب تهــران و شهرســتان های تهــران 

مصاحبــه انجــام شــده اســت.

یافته هــای پیمایــش مســتمری بگیران نشــان می دهــد کــه بیشــتر افــراد )58 درصــد( نگرشــی بینابیــن 
ــازمان  ــه س ــبت ب ــت نس ــی مثب ــراد نگرش ــد اف ــال 25/5 درص ــته اند. بااین ح ــازمان داش ــه س ــبت ب نس
ــه در پاسخ هایشــان  ــرار هســتند ک ــراد ق ــز 16/5 درصــد اف ــل نی ــد. در طــرف مقاب ــات آن دارن و خدم
نگــرش منفــی نســبت بــه ســازمان را بیــان کرده انــد. همچنیــن، نتایــج حاکــی از آن اســت کــه از بیــن 
متغیرهــای مســتقل وارد شــده در تحلیــل رگرســیون، تنهــا ســه متغیــر "میــزان رضایــت از خدمــات 
ــی  ــات درمان ــت از خدم ــزان رضای ــز "می ــنل" و نی ــار پرس ــت از رفت ــزان رضای ــعب"، "می ــی ش فیزیک

ــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی داشــته اند. ــر نگــرش نســبت ب ســازمان" تأثیــر معنــی داری ب

مفاهیم کلیدی: رضایت سنجی، حقوق مشتری، سازمان تأمین اجتماعی

عنوان: سنجش و پایش میزان رضایتمندی و رعایت حقوق مشتری 
در سازمان تأمین اجتماعی

مجری:  علی اکبر تاج مزینانی
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گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال: 1397

چکیده:
ــد )ن( تبصــره 5  ــی، بن ــن اجتماع ــه ســازمان تأمی ــای خــود ب ــه بخشــی از بدهی ه ــرای تأدی ــت ب دول
قانــون بودجــه ســال 1397را بــه تصویــب رســانده اســت. بنــد )ن( تبصــره 5 در مراحــل تصویــب قانــون 
ــه و در الیحــه وجــود نداشــته  ــرار گرفت ــون ق ــدگان مجلــس شــورای اســالمی در قان و از ســوی نماین
ــرح  ــن ط ــت. در ای ــده اس ــل نش ــی تجزیه وتحلی ــورت کارشناس ــت به ص ــای دول ــن رو در نهاده و ازای
امکان پذیــری اجــرای بنــد )ن(، صرفــه و صــالح ســازمان تأمیــن اجتماعــی از اجــرای ایــن بنــد قانونــی 
و آثــار مالــی، اقتصــادی و مدیریتــی تهاتــر 500,000 میلیــارد ریــال دارایی هــای مشخص شــده در بنــد 

)ن(، بــرای ســازمان تأمیــن اجتماعــی موردمطالعــه قــرار گرفتــه اســت.

این طرح با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته است.

ــال 1397 از  ــه س ــون بودج ــره 5 قان ــد )ن( تبص ــاد بن ــه مف ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
پشــتوانه کارشناســی برخــوردار نیســت و بــرای اجــرا نیــز دارای مشــکالت بســیاری اســت و همیــن امــر 
ــه  ــه اتمــام برســد. هیچ گون ــز ب ــد نی ــن بن ــار ای ــی 1397 اعتب ــان ســال مال ــا پای ــا ب باعــث می شــود ت
ارتبــاط معنــاداری هــم بیــن رقــم 500,000 میلیــارد ریــال بــا ارزش دارایی هــا و منافــع نــام بــرده شــده 
در متــن بنــد )ن( هــم وجــود نــدارد. تنهــا نقطــه قــوت بنــد )ن(، طــرح آن در متــن قانــون اســت کــه 

ــد.  ــم می کن ــری را فراه ــائل مهم ت ــرح مس ــه ط زمین

مفاهیم کلیدی: تأمین اجتماعی، تأدیه بدهی ها، بند )ن( تبصره 5 قانون بودجه

عنوان: بررسی و تحلیل تعاریف موضوع بند ن تبصره 5 بودجه 
سال 1397

مجری:  حسن خوشپور
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گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال: 1397

چکیده:
ــف  ــال های مختل ــتانده در س ــداول داده-س ــتفاده از ج ــا اس ــت ب ــده اس ــعی ش ــش س ــن پژوه در ای
ــا از  ــروی کار خویش فرم ــهم نی ــش س ــه دو بخ ــود ب ــه خ ــزوده ک ــروی کار از ارزش اف ــل نی ــهم عام س
ارزش افــزوده و ســهم نیــروی کار )آزاد و حقوق بگیــر( از ارزش افــزوده تقســیم می شــود و ســهم عامــل 

ــرد.  ــرار گی ــی ق ــادی موردبررس ــف اقتص ــای مختل ــرای بخش ه ــزوده ب ــرمایه از ارزش اف س

ایــن طــرح بــا اســتفاده از روش مطالعــه اســنادی و کتابخانــه ای انجــام شــده اســت. همچنیــن از جــداول 
ــاخت و  ــداول س ــتفاده از ج ــا اس ــه ب ــران ک ــار ای ــز آم ــال 1380 مرک ــت س ــت در فعالی ــارن فعالی متق
ــه هنــگام شــده ســال 1390  جــذب مرکــز آمــار محاســبه شــده و نیــز جــدول فعالیــت در فعالیــت ب
مرکــز آمــار ایــران و دو جــدول متقــارن داده -ســتانده بانــک مرکــزی مربــوط بــه ســال های 1373 و 

1383 اســتفاده شــده اســت. 

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه در رابطــه بــا اقتصــاد ایــران، بــر اســاس جــداول داده-ســتانده 
و نیــز در قالــب الگــوی ماتریــس حســابداری اجتماعــی بــرای ســه ســال 1381 ،1385  و 1391 ،هــر دو 
رویکــرد نتایــج مشــابهی را حاصــل کرده انــد. در ســال 1381 ســهم نیــروی کارمــزد و حقوق بگیــر )نســبت 
ــا )نســبت درآمــد  ــزوده( 20/26 % ســهم نیــروی کار خویش فرم ــه ارزش اف ــان ب ــران خدمــات کارکن جب
مختلــط( بــه ارزش افــزوده 24/24 %  ســهم کل نیــروی کار )جمــع ســهم نیــروی کار حقوق بگیــر و ســهم 
ــص  ــی ناخال ــازاد عملیات ــا( 45/5 % و درنهایــت ســهم عامــل ســرمایه )نســبت م نیــروی کار خویش فرم
ــر  ــه ترتیــب براب ــه ارزش افــزوده( 54/66 % از ارزش افــزودٔه کل اقتصــاد، در ســال 1385ایــن ســهم ها ب ب
18/68 %، 24/22 %، 42/9 % و 57/19 % اســت. در ســال1391 نیــز ســهم نیــروی کارمــزد و حقوق بگیــر، 
ســهم نیــروی کار خویش فرمــا و ســهم نیــروی کار کل بــه ترتیــب برابــر19/18 %، 24/36 %، 43/44 % 
ــای پژوهــش  ــر اســاس یافته ه ــزودٔه کل اقتصــاد می باشــد. ب ــل ســرمایه 55/03 % از ارزش اف ســهم عام
همچنیــن مشــاهده می شــود کــه از ابتــدای دهــٔه 80  تــا اواخــر ایــن دهــه یعنــی ســال1391 ، ســهم 
نیــروی کار از ارزش افــزوده کاهــش یافتــه و ســهم ســرمایه از ارزش افــزوده در حــدود 0/37 % افزایــش را 

ــد. ــان می ده نش

مفاهیم کلیدی: عوامل تولید، کارگر، سرمایه، داده-ستانده

عنوان: تعیین سهم عوامل تولید با استفاده از الگوی داده-ستانده
مجری:  حسن طائی
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گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال: 1397

چکیده:
ایــن طــرح بــه بررســی وضعیــت مالیــات اجتماعــی می پــردازد و تــالش می کنــد تــا مالیــات اجتماعــی 
ــر  ــی در دیگ ــات اجتماع ــا مالی ــج آن را ب ــد و نتای ــرار ده ــل ق ــورد تحلی ــران را م ــاد آن در ای و ابع
کشــورهای جهــان مقایســه کنــد. بــا اســتفاده از شــواهد ســایر کشــورها نشــان می دهــد کــه بخشــی 
از مالیــات اجتماعــی از طریــق تأمیــن اجتماعــی بایــد بــه زیان هــای اجتماعــی اختصــاص یابــد. بــرای 
ایــن منظــور بــا بهره گیــری از تجربــه ســایر کشــورها میــزان مالیــات اجتماعــی در ایــران بــرآورد و بــا 

ســایر کشــورهای منتخــب مقایســه شــده اســت. 

ــا اســتفاده از روش مطالعــه کتابخانــه ای و اســنادی و تحلیــل آمــاری داده هــای موجــود  ایــن طــرح ب
انجــام گرفتــه اســت.

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه در ایــران تقریبــاً مالیــات بــر عایــدی ســرمایه وجــود نــدارد. 
مالیــات بــر نقل وانتقــال امــالک، ســهام و ســرقفلی )موضــوع مــاده 52، 64، و 59 ق.م.م( تنهــا مالیاتــی 
اســت کــه می تــوان تــا حــدودی جایگزیــن مالیــات بــر عایــدی ســرمایه نامیــد. درآمــد مالیاتــی حاصــل 
از ایــن قانــون بســیار ناچیــز و قابل مقایســه بــا  میــزان مالیــات بــر عایــدی ســرمایه نیســت. مالیــات 
بــر عایــدی ســرمایه های غیرمولــد نیــز یــک نــوع مالیــات اجتماعــی اســت. در ایــن زمینــه هــم آمــار 
دقیــق از میــزان ســرمایه غیرمولــد در ایــران وجــود نــدارد. بــر اســاس گزارش هــای غیررســمی، میــزان 
ــدگان  ــه تولیدکنن ــس اتحادی ــت )رئی ــن اس ــدود 100 ت ــی ح ــای ایران ــزد خانواده ه ــر ن ــال و جواه ط
ــه  ــراد ک ــالک اف ــوص ام ــود در خص ــای موج ــران-1393(. آماره ــر ای ــال و جواه ــدگان ط و صادرکنن
ــزد خانواده هــا مشــخص نیســت.  ــزان ارزهــای خارجــی ن ــا می ــد ی ــرای ســرمایه گذاری نگــه می دارن ب
درهرحــال یکــی از تفاوت هــای اساســی اقتصــاد ایــران بــا کشــورهای دیگــر وجــود ســرمایه های غیــر 
ــات کشــورهای  ــر اســاس تجربی ــد اســت. ب ــر مول ــان در دارایی هــای غی ــد و ســرمایه گذاری ایرانی مول
دیگــر پیشــنهاد می شــود در مرحلــه اول در ایــران بــرای اعمــال مالیــات اجتماعــی ابتــدا بایــد میــزان 
دارایی هــای غیرمولــد بــرآورد شــود. در مرحلــه دوم نیــاز بــه یــک سیســتمی اســت کــه دارایی هــای 
ــط  ــد توس ــه بای ــت ک ــات اس ــذ مالی ــتم اخ ــوم سیس ــه س ــد. مرحل ــخیص ده ــد تش ــد از غیرمول مول
کارشناســان طراحــی شــود. ایــن سیســتم مالیاتــی شــامل تعییــن نــرخ مالیــات بــر عایــدی ســرمایه، 
تعییــن نظــام مالیاتــی اعــم از تحقیقــی یــا تعهــدی بــرای هریــک از ســه نــوع دارایــی مذکــور می باشــد.

مفاهیم کلیدی: سرمایه مولد، سرمایه غیر مولد، مالیات اجتماعی، مالیات بر عایدی سرمایه

عنوان: مالیات اجتماعی در ایران و مقایسه با کشورهای منتخب
مجری:  صالح قویدل
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گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

سال: 1397

چکیده:

ــران در ســال1395  ــالد ته ــتان می ــگ( در بیمارس ــت )هتلین ــه اقام ــه محاســبه هزین ــن پژوهــش ب ای
ــتان  ــک بیمارس ــای پاراکلین ــد بخش ه ــه و درآم ــت، هزین ــای اقام ــن کار هزینه ه ــرای ای ــردازد. ب می پ
ــر  ــه مقایســه نســبت هزینــه و درآمــد کل بیمارســتان ب و متوســط هزینــه k جراحــی را محاســبه و ب

ــه دولتــی و عمومــی غیردولتــی پرداختــه اســت.  اســاس دو ســناریوی تعرف

ــه  ــبه هزین ــور محاس ــه به منظ ــن مطالع ــد. در ای ــته نگر می باش ــی و گذش ــوع توصیف ــه از ن ــن مطالع ای
تمام شــده خدمــات هتلینــگ )هزینــه اقامــت( بیمارســتان میــالد در ســال 1395، بــا اســتفاده از آمــار 
و اطالعــات عملکــردی و مالــی بیمارســتان ســعی شــده اســت کــه هزینــه تمام شــده هــر یــک از مراکــز 
ــن  ــتان تعیی ــی بیمارس ــده محصــوالت نهای ــه تمام ش ــت هزین ــن و درنهای ــتان تعیی مســئولیت بیمارس
شــود. بــه همیــن منظــور از سیســتم هزینه یابــی جذبــی و بــه روش مرحلــه ای، شناســایی هزینه هــا و 

تخصیــص آن هــا بــه مراکــز مســئولیت صــورت گرفتــه اســت. 

ــده  ــه تأمین کنن ــای بیمارســتان موردمطالع ــد در ســال 95 درآمده ــه نشــان می ده ــن مطالع ــج ای نتای
هزینه هــای آن بــوده اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه درآمدهــای بیمارســتان به صــورت خالــص و پــس 
از انجــام ممیــزی و اعمــال کســور بیمــه ای ســازمان های بیمه گــر طــرف قــرارداد در نظــر گرفتــه شــده 
ــای  ــوب در بخش ه ــای مص ــا تعرفه ه ــتان ب ــگ بیمارس ــده هتلین ــام ش ــه تم ــه هزین ــا مقایس ــت. ب اس
ــر  ــور به طــور چشــمگیری کمت ــای مذک ــه تعرفه ه ــی مشــاهده می شــود ک ــی غیردولت ــی و عموم دولت
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــن ب ــتان اســت. بنابرای ــا در بیمارس ــر آن ه ــات متناظ ــده خدم ــه تمام ش از هزین
درآمدهــای بیمارســتان از محــل خدمــات ســرپایی و خدمــات مبتنــی بــر K )منــدرج در کتــاب ارزش 

نســبی خدمــات پزشــکی( جبــران شــده اســت.

مفاهیم کلیدی: سرمایه گذاری، هزینه K، هتلینگ، بیمارستان میالد، بهای تولید، هزینه یابی

عنوان: محاسبه هزینه اقامت )هتلینگ( در بیمارستان میالد 
تهران در سال1395

مجری:  علی ابوترابی
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ناظر: علی جنتی
گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

سال: 1397 

چکیده: 
ایــن پژوهــش بــه امکان ســنجی تمرکــز خدمــات تخصصــی منتخــب در مراکــز درمانــی ملکــی تأمیــن 
اجتماعــی اســتان تهــران می پــردازد و تــالش می کنــد تــا از منظــر شــاخص های عملکــردی توصیفــی 
ــه  ــران را ب ــی ملکــی اســتان ته ــز درمان ــات تخصصــی منتخــب در مراک ــه خدم از وضــع موجــود ارائ

تفکیــک نــوع و حجــم خدمــات در ســال 1394 ارائــه کنــد. 

ــدی اســت و از روش  ــردی قابل طبقه بن ــای توصیفی-کارب ــره پژوهش ه ــش، در زم ــی پژوه ــت کل ماهی
مطالعــه کتابخانــه ای و تحلیــل اســناد مربــوط بــه آمــار و عملکــرد مراکــز درمانــی موردمطالعــه اســتفاده 
ــق اخــذ نظــرات کارشناســی از  ــات از طری ــه خدم ــن وضعیــت شــاخص های ارائ شــده اســت. همچنی

طریــق پانــل خبــرگان انجــام شــده اســت. 

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه اختــالف بهــره وری نیــروی انســانی در مراکــز درمانــی و بــه 
تفکیــک درمانــگاه و اتــاق عمــل و بــا شــاخص هایی از قبیــل تعــداد ویزیــت در یــک ســاعت و ســاعت 
ــی قابل توجــه  ــه ازای یــک عمــل جراحــی، در برخــی مراکــز درمان ــاق عمــل ب کار نیــروی انســانی ات
ــان دهنده  ــز، نش ــی مراک ــز در برخ ــکی نی ــزات پزش ــی تجهی ــاخص های بررس ــن ش ــد. همچنی می باش
عــدم تناســب تجهیــزات موجــود بــا نیــروی انســانی و میــزان خدمــات ارائه شــده بــوده اســت. همچنیــن 
تفــاوت در نتایــج شــاخص هایی از قبیــل تعــداد خدمــات ســرپایی/عمل جراحــی بــه ازای یــک پکیــج 
تجهیــزات و تعــداد پزشــک معــادل تمام وقــت بــه ازای یــک پکیــج تجهیــزات در درمانــگاه و اتــاق عمــل 
در بیــن مراکــز درمانــی مشــهود اســت. طبیعتــاً بهــره وری نامناســب نیــروی انســانی و تجهیــزات بــه 
ازای خدمــات ارائه شــده بــر هزینه هــای نیــروی انســانی بــه ازای خدمــات تأثیرگــذار بــوده کــه نوســان 
ــی  ــر اســاس دســتاوردهای پژوهــش، راهکارهای ــای آن اســت. درنهایــت ب شــاخص های هزینــه ای گوی

بــرای تمرکــز خدمــات تخصصــی در بیمارســتان های ســازمان ارائــه شــده اســت.

مفاهیم کلیدی: خدمات سالمت، تأمین اجتماعی، بهره وری، نیروی انسانی، بیمارستان ها

عنوان: امکان سنجی تمرکز خدمات تخصصی منتخب در مراکز 
درمانی ملکی تأمین اجتماعی استان تهران

مجری:  علی آزاد
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گروه: نظرسنجی و افکار سنجی
سال: 1398

چکیده: 
ایــن گــزارش بــه ســنجش رضایت واحدهــای ســازمانی از تعامــالت نهادی بــا معاونــت درمان ســازمان تأمین 
اجتماعــی می پــردازد و رضایتمنــدی پاســخگویان در مــورد تعامــالت نهــادی بــا واحــد درمــان، برنامه ریــزی 
معاونــت درمــان بــه تفکیــک موقعیت ســازمانی و واحدهــای متناظــر و نظــارت و ارزیابــی معاونــت درمــان بــه 

تفکیــک موقعیت ســازمانی و واحدهــای متناظــر را موردبررســی و ســنجش قرار داده اســت.

این پژوهش با استفاده روش پیمایش پرسشنامه انجام شده است. 

نتایــج ایــن مطالعــه در مــورد رضایتمنــدی کلــی از معاونــت نشــان می دهــد کــه پاســخگویان میــزان 
ــن 5,27  ــد. همچنی ــی کرده ان ــر از متوســط ارزیاب ــان را باالت ــت درم ــی خــود از معاون ــدی کل رضایتمن
درصــد از پاســخگویان از تعامــالت نهــادی بــا معاونــت درمــان ناراضــی و 5,72 درصــد راضــی بوده انــد. 
7,23 درصــد از پاســخگویان از برنامه ریزی هــای معاونــت درمــان ناراضــی و 3,76 درصــد راضــی 
بوده انــد. 6,38 درصــد از پاســخگویان از تدویــن و دســتورالعمل های معاونــت درمــان، ناراضــی و 4,69 
ــت درمــان ناراضــی و  ــی معاون ــد. 4,32 درصــد از پاســخگویان از نظــارت و ارزیاب درصــد راضــی بوده ان

ــد. ــی بوده ان ــد راض 6,67 درص

مفاهیم کلیدی: رضایت سنجی، معاونت درمان، سازمان تأمین اجتماعی

عنوان: کیفیت سنجی تعامالت درون سازمان معاونت درمان
مجری:  سعیده گراوند
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گروه: نظرسنجی و افکار سنجی
سال: 1398

چکیده: 
ــان آزاد،  ــهمیه ای و 3000 توم ــان س ــه 1500 توم ــزار ب ــش آن از ه ــن و افزای ــرخ بنزی ــر ن ــا تغیی ب
ــب کمــک حمایتــی به حســاب خانوارهــای  ــاه در قال ــت اعــالم کــرد از منابعــی کــه ایجــاد هــر م دول
مشــمول واریــز می شــود. در ایــن میــان سرپرســت خانوارهایــی کــه مشــمول ســبد حمایتــی نشــده اند 
ــد  ــه ک ــود را ب ــوار خ ــت خان ــی سرپرس ــماره مل ــد ش ــد، می توانن ــرایط می دانن ــد ش ــود را واج ــا خ ام
دســتوری #6369* ارســال کننــد و طــی 24 ســاعت، درخواســت آن هــا به صــورت سیســتمی بررســی 
ــان  ــرف هم وطن ــک از ط ــان 5821 پیام ــن می ــود. در ای ــال می ش ــری ارس ــد رهگی ــا ک ــرای آن ه و ب
به اشــتباه، بــه شــمارٔه 6369 ارســال شــده اســت. گــزارش حاضــر نتیجــٔه توصیــف و تحلیــل محتــوای 

ــاه 98 اســت. ــا شــانزدهم آذرم ــی ســوم ت ــازٔه زمان ــه مــدت 14روز، در ب ــن پیامک هــا ب ای

این پژوهش با استفاده از تحلیل محتوای کمی و کیفی پیامک های ارسالی انجام شده است.

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه مــردم در مــورد بســتٔه حمایــت معیشــتی اعالمــی دچــار ابهــام 
شــدید هســتند. ایــن ابهــام خــود را تقریبــاً در تمامــی اجــزاء مربــوط بــه ایــن موضــوع نشــان می دهــد: 
ــد  ــا فرآین ــور ت ــه مذک ــزان کمک هزین ــا می ــبه ت ــیوه محاس ــا ش ــتحقاق ت ــدم اس ــا ع ــتحقاق ت از اس
دریافــت آن. ایــن واقعیــت نشــان می دهــد کــه مــا نتوانســته ایم در تمامــی ایــن اجــزاء، اطالعــات الزم 
ــی از بی اعتمــادی گســترده  ــا، به صــورت شــفاف، حاک ــم.  پیام ه ــل نمایی ــه منتق ــه جامع ــل را ب و کام
ــا  ــادی را نه تنه ــن بی اعتم ــتند. ای ــی هس ــی و حاکمیت ــای دولت ــمی و نهاده ــور رس ــان ام ــه متولی ب
ــی و  ــای احساس ــپس واکنش ه ــالی و س ــای ارس ــدد پیامک ه ــی در تع ــه حت ــا، ک ــوای پیام ه در محت
ــی از  ــای ارســالی، به وضــوح حاک ــن پیام ه ــوان مشــاهده کرد.همچنی ــی شــدید شــهروندان می ت عاطف
تعمیــق انواعــی از اعتــراض و تشــدید ناامیــدی از عملکردهــای دولتــی و حاکمیتــی بــا تمرکــز بــر اقــدام 
اخیــر مداخلــه ای اســت. ایــن ترکیــب ِ ناامیــدی و اعتــراض، خــود را در شــش ســاحت از کل بــه جــزء 
نشــان داده اســت: اعتراضــات بــه شــیؤه حکمرانــی، اعتــراض بــه عــدم تخصیــص کلــی، اعتــراض بــه 
کارآمــدی مالک هــای تخصیــص، اعتــراض بــه دیرهنــگام بــودن واریــز مبلــغ بســتٔه حمایــت معیشــتی، 

اعتــراض بــه کــم بــودن مبلــغ واریــزی و درنهایــت، اعتــراض بــه عــدم واریــز بــه هنــگام.

مفاهیم کلیدی: نرخ بنزین، گرانی، سبد معیشتی، دولت، بی اعتمادی، نارضایتی

عنوان: تحلیل محتوای پیامک های اعتراض به طرح کمک هزینٔه معیشتی
مجری:  گروه نظرسنجی و افکار سنجی موسسهٔ عالی پژوهش تأمین اجتماعی
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گروه: نظرسنجی و افکار سنجی
سال: 1398

چکیده:  
ــانه ای  ــای رس ــای فعالیت ه ــا و روش ه ــداف، رویکرده ــری از اه ــه تصوی ــال ارائ ــه دنب ــش ب ــن پژوه ای
ــا اســتفاده از روش تاریــخ شــفاهی و مستندســازی تجربیــات و خاطــرات  ســازمان تأمیــن اجتماعــی ب
فعــاالن و مســئوالن گذشــته و حــال نشــریات و رســانه های ایــن ســازمان اســت. بــرای ایــن منظــور بــا 
افــراد تأثیرگــذار و نیروهــای اصلــی شــش رســانه ســازمان شــامل "پایــگاه اطالع رســانی رســمی ســازمان 
تامین اجتماعــی"، "نشــریه داخلــی تأمیــن"، "پایــگاه خبــری تحلیلــی تأمیــن 24"، "هفته نامــه آتیه نــو" 

و "ماهنامــه قلمــرو رفــاه"، گفتگوهــای مفصلــی انجــام شــده اســت

در این پژوهش از روش کیفی مصاحبه عمیق و روش تحلیل موضوعی استفاده شده است.

ــی  ــت اجتماعی-سیاس ــه موقعی ــته ب ــانه ها بس ــن رس ــه ای ــد ک ــان می دهن ــت آمده نش ــای به دس داده ه
جامعــه و همچنیــن رویکــرد ارتباطــی مدیــران مقاطــع مختلــف ســازمان، رفتــار و کارکردهایــی بعضــاً 
ــوان  ــی را می ت ــن اجتماع ــازمان تأمی ــی س ــانه های اختصاص ــار رس ــاز انتش ــته اند. آغ ــاوت داش متف
ــگاه ارتباطاتــی مدیرعامــل  دورٔه مدیریــت مهــدی کرباســیان در ایــن ســازمان دانســت کــه ناشــی از ن
ســازمان و بــاور تیــم مدیریتــی ســازمان بــه لــزوم اســتفاده از ابــزار رســانه بــرای شناســاندن اهــداف، 
مســئولیت ها و چهــره تأمیــن اجتماعــی بــه جامعــه و متخصصــان و تصمیــم گیــران، انتشــار نخســتین 
ــازمان  ــن س ــت ای ــا حمای ــی ب ــای اجتماع ــی و بیمه ه ــن اجتماع ــاه، تأمی ــوزه رف ــی ح ــریه تخصص نش
ــو، قلمــرو  ــگاه اطالع رســانی رســمی ســازمان، تأمیــن، آتیه ن ــن رســانه ها )پای آغــاز شــد. هرکــدام از ای
رفــاه، تأمیــن 24( مســئولیت تــالش بــرای بخشــی از اهــداف اطالع رســانی و ارتباطــی ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی را بــه عهــده داشــته و دارنــد. در ســه دهــه ای کــه از عمــر فعالیــت رســانه ای ایــن ســازمان 
ــی در  ــرات مدیریت ــی کشــور و تغیی ــرات و تحــوالت سیاســی و اجتماع ــه تغیی ــه ب ــا توج ــذرد، ب می گ
ــده اند،  ــوا ش ــر و محت ــی در ظاه ــتخوش تغییرات ــز دس ــانه ها نی ــن رس ــی، ای ــازمان تامین اجتماع س
ــازی  ــان س ــانی و گفتم ــار، اطالع رس ــار اخب ــرای انتش ــود ب ــی خ ــه و اصل ــدف اولی ــر ه ــود ب بااین وج

ــد. ــد بوده ان ــی پایبن ــن اجتماع ــاه و تأمی حــوزه رف

مفاهیــم کلیــدی: رفــاه و تأمیــن اجتماعــی، اطالع رســانی، گفتمــان ســازی، آتیــه نــو، تأمیــن 24، 
قلمــرو رفــاه

عنوان: تاریخ شفاهی فعالیت های رسانه ای سازمان در سه دهٔه 
گذشته )تا سال 1397(

مجری:  شادی خوشکار
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گروه: نظرسنجی و افکار سنجی
سال: 1398

چکیده:  
ایــن گــزارش بــه بررســی میــزان رضایــت بیمــاران بســتری در بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی ملکــی ســازمان 
ــات  ــاران از خدم ــت بیم ــزان رضای ــزارش می ــن گ ــردازد. در ای ــات ارائه شــده می پ ــی از خدم ــن اجتماع تأمی
مراکــز درمانــی ملکــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه تفکیــک متغیرهــای زمینــه ای؛ بــه تفکیــک اســتان ها و 

بیمارســتان های کشــور و  بــه تفکیــک بخــش ورود و پذیــرش، اقامــت و ترخیــص ارائــه شــده اســت. 

در ایــن تحقیــق از روش پیمایــش پرسشــنامه ای اســتفاده شــده اســت و حجــم نمونــه تحقیــق 2635 
نفــر بــوده اســت.

ــات  ــات و امکان ــه خدم ــی نســب ب ــت نســبتاً باالی ــه رضای ــد ک ــن نظرســنجی نشــان می ده ــج ای نتای
ــازمان ــی س ــتان های ملک بیمارس

ــن 90  ــت میانگی ــوان گف ــاً می ت ــه تقریب ــود دارد به طوری ک ــتان وج ــعب شهرس ــی ش ــن اجتماع تأمی
ــت  ــی رضای ــن اجتماع ــش تأمی ــت پوش ــتان های تح ــات بیمارس ــات و امکان ــه خدم ــبت ب از 100 نس
ــه  ــار محترمان ــج«، »رفت ــه پزشــک معال ــار محترمان ــت از »رفت وجــود دارد. بااین حــال بیشــترین رضای
پرســتاران«، »رعایــت حریــم خصوصــی در زمــان انجــام خدمــات بالینــی توســط پرســتاران«، »رفتــار 
محترمانــه پرســنل پذیــرش«، »اقدامــات الزم بــرای برطــرف ســازی درد ناشــی از بیمــاری طبق دســتور 
پزشــک« و »ارائــه آگاهــی در خصــوص نــوع بیمــاری و نحــوه درمــان توســط پزشــک معالــج« وجــود 
دارد. در ایــن میــان از خدمــات و امکانــات بیمارســتانی نظیــر »ارائــه آمــوزش رژیــم غذایــی کاربــردی 
در هنــگام ترخیــص«، »ارائــه غــذای گــرم متناســب بــا شــرایط بیمــار«، »مشــخص بــودن میــزان هزینه 
درمــان قبــل از بســتری« و »ارائــه غــذای متنــوع و باکیفیــت« رضایــت بــه نســبت کمتــری وجــود دارد. 

ــتان،  ــی، بیمارس ــن اجتماع ــازمان تأمی ــی، س ــز ملک ــی، مراک ــات درمان ــدی: خدم ــم کلی مفاهی
ــنجی ــت س رضای

عنوان: رضایت سنجی از بیماران بستری بیمارستان های ملکی سازمان
مجری:  مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران )ایسپا(



56

عی
ما

جت
ن ا

می
 تأ

ش
وه

پژ
ی 

عال
ه 

س
س

مؤ
ی 

ش
وه

پژ
ی 

ها
رح 

 ط
ده

کی
چ

 

ناظر: علی اکبری ساری
گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

سال: 1398

چکیده: 
ایــن طــرح بــه بررســی وضــع موجــود نظــام تعرفــه گــذاری خدمــات درمانــی در کشــور ایــران و چالش هــا و 
تبعــات آن بــا توجــه بــه فضــای کلــی نظــام ســالمت می پــردازد. همچنیــن بــه بررســی تجربیــات و نظام هــای 
تعرفــه گــذاری در برخــی کشــورهای منتخــب پرداختــه اســت تــا بتــوان بــر اســاس آن هــا بــه راه حل هایــی 
جهــت اصــالح نظــام تعرفــه گــذاری کشــور ارائــه کند. بــرای ایــن کار تــالش کرده اســت تــا توصیفــی از فرایند 
تعرفــه گــذاری خدمــات ســالمت در کشــورهای منتخــب و فراینــد تعرفــه گــذاری خدمــات ســالمت در ایــران 
بپــردازد و متغیرهــای تأثیرگــذار بــر فراینــد تعرفــه گــذاری در ایــران و کشــورهای منتخــب را شناســایی کنــد. 

ایــن پژوهــش بــه لحــاظ روش شناســی از نــوع توصیفــی – تطبیقــی اســت و از طریــق جســتجو در منابــع 
اطالعاتــی قابل دســترس در اینترنــت، انجــام مصاحبــه و در صــورت امــکان مراجعــه حضــوری نماینــدگان 
پژوهشــگر بــه مراجــع تعرفــه گــذاری ایــران و کشــورهای منتخــب و اخــذ اطالعــات موردنیــاز از آن هــا، 

اطالعــات الزم را گــرداوری و تحلیــل کنــد.

نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه بیشــترین ســهم از تولیــد ناخالــص داخلــی و ســرانه هزینــه 
مراقبــت ســالمت مربــوط بــه کشــور آمریــکا اســت و کمتریــن آن مربــوط بــه کشــور چیــن می باشــد. 
پایین تریــن ســهم پرداخــت از جیــب مربــوط بــه کشــور ژاپــن )بــا 3 درصــد( می باشــد. ایــن در حالــی 
اســت کــه بیــش از 25 درصــد جمعیــت کشــور ژاپــن ســالمند )بیشــتر از 65 ســال ســن( می باشــند. 
همچنیــن 3 در تمــام کشــورهای موردمطالعــه مداخلــه دولــت در حــوزه ســالمت بــه اشــکال مختلــف 
مشــهود اســت. شــاید کمتریــن مداخلــه دولــت مربــوط بــه کشــور آمریــکا اســت کــه از طریــق دو طــرح 

ــا عناویــن مدیکــر و مدیکیــد صــورت می گیــرد. بیمــه ای عمــده ب

همچنیــن نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه در نظــام ســالمت و تعرفــه گــذاری کشــورهای منتخــب 
نیــز اغلــب آن هــا نهادهــا یــا ســازمان های مشــخصی بــرای موضوعاتــی همچــون ســنجش و تضمیــن کیفیــت 
خدمــات مراقبــت ســالمت مراکــز درمانــی، ارزیابــی تکنولوژی هــای جدیــد مرتبــط بــا ســالمتی جهــت ورود به 
کشــور، ســنجش کیفیــت خدمــات درمانــی از دیــدگاه مصرف کننــدگان و رتبه بنــدی مراکــز درمانــی و ... ایجــاد 
شــده اند. درنهایــت در ایــن طــرح بــر اســاس تجربــه کشــورهای منتخــب، الگویــی بــرای تدویــن و بازنگــری در 

تعرفه هــای خدمــات تشــخیصی و درمانــی کشــور توســط شــورای عالــی بیمــه پیشــنهاد شــده اســت. 

مفاهیم کلیدی: تعرفه گذاری، خدمات درمانی، بیمه همگانی، شورای عالی بیمه

عنوان: طراحی الگوی محاسبه و اعالم تعرفه های خدمات درمانی 
)دولتی و غیردولتی( در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران

مجری:  فرهاد کوهی
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ناظر: رضا دهنویه
گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

سال: 1398

چکیده: 
ایــن پژوهــش تــالش می کنــد یــک الگــوی معتبر بــرای ســنجش کیفیــت خدمات ســالمت ســازمان تأمین 
اجتماعــی ارائــه کنــد. بــرای ایــن کار تــالش می کنــد تــا الگوهــای ســنجش کیفیــت خدمــات درمانــی در 
دنیــا و شــاخص های مورداســتفاده در هرکــدام از ایــن الگوهــا و شــاخص های بومی شــده قابل اندازه گیــری 
و مناســب بــرای ایــران را شناســایی و معرفــی کنــد و بــرای هرکــدام یــک شناســنامه )تعریــف شــاخص، 

فرمــول، ســطح ســازمانی شــاخص، دوره زمانــی و ...( و یــک نــرم بین المللــی تدویــن کنــد.

ــی و از  ــای جهان ــایی الگوه ــرای شناس ــه ای ب ــنادی و کتابخان ــه اس ــش از روش مطالع ــن پژوه در ای
روش هــای کیفــی همچــون مصاحبــه، پانــل خبــرگان و تکنیــک دلفــی بــا مشــارکت متخصصیــن بــرای 

ــران و تعییــن شناســنامه شــاخص ها اســتفاده شــده اســت. ــرای ای تعییــن الگوهــای بومــی ب

ــن  ــتان های تأمی ــت در بیمارس ــای کیفی ــرای ارتق ــدل( ب ــوب )م ــک چارچ ــت ی ــش درنهای ــن پژوه ای
اجتماعــی )QISSH( ارائــه می کنــد، ایــن چارچــوب )مــدل( QISSH : ایــن مــدل شــامل 93 شــاخص 
 )Process( فراینــد ،)Structure( در 8 حیطــه و در ســه ســطح ســاختار )ارزیابــی عملکــرد )کیفیــت
 Departmental( ــوده ــی ب ــده ترکیب ــدل( طراحی ش ــد. چارچــوب )م ــد )Outcome( می باش و پیام
and Functional( و تأکیــد فراوانــی بــر پاســخگویی مبتنــی بــر جنبه هــای بالینــی و عملکــردی دارد.

مفاهیم کلیدی: خدمات سالمت، سازمان تأمین اجتماعی، ارزیابی عملکرد

عنوان: ارائه الگو و سنجش کیفیت خدمات سالمت در بخش درمان 
سازمان تأمین اجتماعی

مجری:  جعفر صادق تبریزی
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ناظر: گیتا افشارمنش
گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

سال: 1398

چکیده: 
ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه جایــگاه ســازمان تأمیــن اجتماعــی به عنــوان بزرگ تریــن ســازمان بیمــه ای 
کشــور و نیــز نقــش آن در ارائــه خدمــات ســالمت بــه جامعــه، تــالش می کنــد تــا الگــوی تجویــز دارو در 
بیمــاران ســرپایی مراکــز ملکــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی و نیــز عوامــل مؤثــر بــر آن و نهایتــاً عملکــرد 
کنونــی مراکــز ملکــی ایــن ســازمان درزمینــٔه تجویــز دارو در بیمــاران ســرپایی را موردمطالعــه قــرار دهــد. 

روش مطالعــه در ایــن پژوهــش مقطعــی بــه اســت. جامعــه پژوهــش شــامل کلیــه مراجعــات ســرپایی مراکز 
ــا و دی  ــتان ها، درمانگاه ه ــامل بیمارس ــز ش ــن مراک ــت. ای ــوده اس ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــی س ملک
کلینیک هــای ســازمان در سراســر کشــور بــود. در ایــن مطالعــه اطالعــات موجــود در بانــک دادهای سیســتم 
حــذف دفترچــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی در خصــوص داروهــای تجویزشــده بــرای بیمــاران ســرپایی مراکز 

ملکــی در ســال 96 بــه گــروه پژوهــش تحویــل و از جانــب آن هــا موردمطالعــه قــرار گرفتــه اســت.

 نتایــج مطالعــه نشــان داد کــه اکثــر مراجعــات ســرپایی زنــان )46/1 درصــد(، گــروه ســنی 35 – 25 
ســال )17/4 درصــد( و بیمه شــده تأمیــن اجتماعــی- عــادی )97/9 درصــد( بودنــد. بیشــتر مراجعــات 
ــد(  ــی )67/0 درص ــکان عموم ــد( و پزش ــازمان )59,6 درص ــی س ــای تخصص ــه درمانگاه ه ــرپایی ب س
صــورت گرفتــه بــود. بررســی فراوانــی تعــداد داروهــای تجویزشــده بــرای 4 بیمــاران ســرپایی نشــان داد 
کــه قــرص ســرماخوردگی بزرگ ســاالن بــا در نظــر گرفتــن دفعــات تجویــز، پــر تجویزتریــن دارو بــرای 
بیمــاران ســرپایی در ســال 96 بــود. بررســی وضعیــت نســخ ســرپایی نشــان داد کــه میانگیــن هزینــه 

دارو در هــر نســخه 364،102 ریــال و میانگیــن تعــداد دارو در هــر نســخه 3/33 قلــم بــود. 

تعــداد اقــالم داروهــای تجویزشــده در نســخه های پزشــکان عمومــی به طــور متوســط 3/42 قلــم بــود 
ــان  ــده متخصص ــخ تجویزش ــی نس ــه داروی ــود. هزین ــن ب ــر از متخصصی ــی داری باالت ــور معن ــه به ط ک
ــودن تعــداد  ــاال ب ــه دلیــل ب ــود. بااین حــال ب ــر از ســایر گروه هــای تخصصــی ب گــروه داخلــی نیــز باالت
ــای داروی  ــده هزینه ه ــد( عم ــش از 75 درص ــی )بی ــکان عموم ــط پزش ــده توس ــخه های تجویزش نس

ــه نســخ تجویزشــده توســط پزشــکان عمومــی اختصــاص دارد.  بیمــاران ســرپایی ب

کلیدواژه ها: بیمار سرپایی، تجویز دارو، داده کاوی، سازمان تأمین اجتماعی

عنوان: بررسی وضعیت تجویز دارو در بیماران سرپایی مراکز 
ملکی سازمان تأمین اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن

مجری:  افسون آیین پرست
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ناظر: علی خوانین
گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

سال: 1398

چکیده:
در ایــن پژوهــش بــه شناســایی علــل و عوامــل حــوادث شــغلی در بیــن مشــاغل کشــور ایــران به منظــور 
ــالش  ــت و ت ــه اس ــوادث پرداخت ــن ح ــر روی ای ــذار ب ــل تأثیرگ ــر و عوام ــاغل پرخط ــخیص مش تش
ــزی  ــه برنامه ری ــا ب ــی آن ه ــوزه و بررس ــن ح ــی ای ــای تحلیل ــرداری از داده ه ــا بهره ب ــا ب ــد ت می کن
ــداد  ــش تع ــز کاه ــادی و نی ــدگاه اقتص ــی از دی ــای تحمیل ــش هزینه ه ــرای کاه ــازمانی ب ــح س صحی
حــوادث بــا ارائــه راهکارهــای متناســب بــا داده هــای موجــود بــرای پیشــگیری از حــوادث، کمــک کنــد.

ایــن مطالعــه بــا روش تحلیــل داده هــای موجــود و در مقیــاس ملــی انجــام شــده اســت. درواقــع بــا اســتفاده 
از داده هــای موجــود درزمینــٔه حــوادث شــغلی در ایــران، کــه از طریــق بانک هــای اطالعاتــی بخش هــای 
مختلــف ســازمان تأمیــن اجتماعــی فراهــم شــده اســت. همچنیــن از روش هــای مصاحبه حضــوری و تلفنی 

و یــا مراجعــه بــه شــعب ســازمان بــرای گــردآوری داده هــای تکمیلــی اســتفاده شــده اســت.

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه درصــد افــراد حادثه دیــده بــه نســبت بیمه شــده، طــی ســال 
ــه  ــوط ب ــد کاهشــی داشــته اســت. عمده تریــن علــل وقــوع حــوادث شــغلی مرب ــا 1394، رون 1390 ت
بی احتیاطــی کارکنــان )بــا میانگیــن 59/5 درصــد طــی پنــج ســال( بــوده اســت. در کل علــل حــوادث 
در دو گــروه کلــی علــل مســتقیم شــامل مــواردی همچــون ســوختگی، کشــیدگی و بریدگــی و علــل 
ــزارآالت معیــوب،  ســطحی حــوادث فاکتورهایــی ماننــد برداشــتن حفــاظ ماشــین آالت، اســتفاده از اب
اســتفاده از وســایل حفاظتــی معیــوب، کارگــران آمــوزش ندیــده، نبــود زمــان کافــی، کار بیش ازحــد و 

ــود.  ــیم بندی می ش ــابه تقس ــوارد مش م

مفاهیم کلیدی: کار، حوادث شغلی، تأمین اجتماعی، ازکارافتادگی

عنوان: بررسی و تعیین علل و عوامل مؤثر بر حوادث ناشی از 
کار طی سال های 1390 تا 1394

مجری:  عادل مظلومی
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ناظر: حمیدرضا صفی خانی
گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

سال: 1398

چکیده:
ــه بیمه هــای پیشــگیری محــور در ایــران در حــوزه بیماری هــا و  ــه امکان ســنجی ارائ مطالعــه حاضــر ب
آســیب های روانــی و اجتماعــی از طریــق بررســی تجــارب کشــورهای جهــان و بررســی شــرایط فعلــی 
ــته  ــواع بس ــایی ان ــا شناس ــد ت ــالش می کن ــن ت ــردازد. همچنی ــا می پ ــالمت و بیمه ه ــام س ــور، نظ کش
ــب  اجــرای بســته  ــا و معای ــا و تعییــن مزای خدمــات پیشــگیری در بیمه هــای اجتماعــی ســالمت دنی
خدمــات پیشــگیری در بیمه هــای اجتماعــی ســالمت دنیــا، راهکارهایــی کاربــردی و اولویت بنــدی شــده 
ــای  ــگیری در بیمه ه ــات پیش ــه خدم ــاختن ارائ ــی س ــت اجرای ــی جه ــه اجتماع ــازمان های بیم ــه س ب
اجتماعــی ایــران ارائــه کنــد. ایــن تحقیــق یــک مطالعــه تطبیقی-مقایســه ای و از نــوع توصیفــی خواهــد 
بــود کــه بــا اســتفاده از داده هــای کتابخانــه ای، منابــع علمــی معتبــر و تجــارب منتشرشــده شــرکت های 

بیمــه و وزارت بهداشــت کشــورهای منتخــب و ســایت ســازمان جهانــی بهداشــت انجــام شــده اســت.

ــر اســاس  ــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه ســازمان های بیمــه ای در کشــورهای گوناگــون ب ــج ای نتای
ــرار دادن حــوزه پیشــگیری شــده اند  ــه تحــت پوشــش ق ــری خــود وارد ب ــا تصمیم گی ــی ی ــزام قانون ال
را  بیمــه ای  ایاالت متحــده شــرکت های  در    ACAمقرون به صرفــه قانــون خدمــات  به عنوان مثــال 
الــزام بــه تحــت پوشــش قــرار دادن بســته پیشــگیرانه تعریــف شــده می نمایــد. حال آنکــه ســازمان های 
ــت  ــت حاکمی ــا حمای ــده بررسی شــده ب ــر اســاس هزینه-اثربخشــی، فای ــه ای در ســایر کشــورها ب بیم

ــد. ــرار داده ان بســته های مداخــالت پیشــگیرانه را تحــت پوشــش ق

ــه  ــای چندالی ــرور نظام ه ــران و م ــا در ای ــی بیمه ه ــت فعل ــاس وضعی ــر اس ــش ب ــن پژوه ــت ای درنهای
تأمیــن اجتماعــی در کشــورهای جهــان مدلــی پیشــنهادی بــرای تحــت پوشــش قــرار دادن خدمــات 
پیشــگیرانه بــر اســاس میــزان حــق بیمــه افــراد تحــت پوشــش ســازمان ارائــه می کنــد کــه نحــوه تأمین 
ــن  ــرد. در ای ــر می گی ــا مدنظ ــر گروه ه ــاوت از دیگ ــدی متف ــروه درآم ــر گ ــرای ه ــته ها را ب ــی بس مال
ــازمان ســوق داده می شــود و  ــف تحــت پوشــش س ــت به ســوی قشــرهای ضعی ــای دول ــدل کمک ه م
ــد. ــرار می گیرن ــده ق ــطح بندی ش ــای س ــدی و در الیه ه ــگیرانه اولویت بن ــات پیش ــال خدم درعین ح

مفاهیم کلیدی: خدمات پیشگیری، نظام سالمت، بیمه ها، تأمین اجتماعی

عنوان: امکان سنجی ارائه خدمات بهداشتی و پیشگیری در حوزه 
بیمه های اجتماعی در ایران

مجری:  نادر جهان مهر
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ناظر: مهدی مهدوی
گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

سال: 1398

چکیده:

ــوع 2  ــت ن ــه دیاب ــال ب ــاران مبت ــی در بیم ــای ناکاف ــر مراقبت)درمان(ه ــزان تأثی ــن پژوهــش می در ای
ــده در  ــای تحمیل ش ــکوالر( و هزینه ه ــرو و ماکرووس ــوارض میک ــد نهایی)ع ــر روی پیام ــران ب در ای
ــه یــک  ــر سیســتم ســالمت و ارائ ــوع 2 ب ــت ن ــا دیاب ــر ایــن مقــدار مراقبــت ناکافــی در بیمــاران ب اث
دیــدگاه بهتــر از مقــدار هزینه هــای تحمیلــی به واســطٔه مراقبــت ضعیــف و ناکافــی در بیمــاران دیابتــی 
ــرار گرفتــه اســت و تــالش کــرده اســت ضمــن آگاه ســاختن سیاســت گذاران بخــش  موردبررســی ق
ــنهاداتی  ــاری، پیش ــای ج ــالح برنامه ه ــا اص ــن و ی ــای جایگزی ــن برنامه ه ــه یافت ــبت ب ــالمت نس س

ــه کنــد.  ــه وضعیــت موجــود ارائ کاربــردی جهــت بهبــود بخشــیدن ب

 ،5D-EQ در ایــن طــرح از روش پیمایشــی مبتنــی بــر پرسشــنامه )پرسشــنامه ســنجش کیفی زندگــی
اطالعــات دموگرافیــک بیمــار، پرسشــنامه تعییــن هزینه هــای مســتقیم و غیرمســتقیم( و همچنیــن 
تحلیــل اطالعــات بالینــی ثبت شــدٔه بیمــاران بــا دیابــت نــوع 2 بــا مراجعــه بــه مراکــز ثبــت بیمــاران 

دیابتــی در 7 اســتان کشــور، اســتفاده شــده اســت.

یافته هــای مطالعــه نشــان دادنــد کــه برنامه هــای کنتــرل دیابــت در هیچ کــدام از گروه هــای 
موردمطالعــه مطلــوب نبــوده و بــه کنتــرل بهینــه منجــر نشــده اســت. یافته هــا حاکــی از آن اســت کــه 
تغییــرات هموگلوبیــن A1C کل  در کل جمعیــت ازلحــاظ آمــاری معنــی دار نبــوده اســت. 67,6درصــد 
از بیمــاران در ســنین بهــره وری مجموعــاً 529،5 هــزار میلیــارد تومــان ســرمایٔه ازدســت رفته بــه بــار 
ــر  ــه ازای طــول عمــر به دســت آمده در مراقبــت کامــل کمت ــه ب ــه اینکــه هزین ــا توجــه ب مــی آورد. ب
از 3 درصــد درآمــد ســرانه کشــور هســت، انجــام مراقبــت کامــل بــرای بیمــاران دیابتــی یــک برنامــٔه 

ــد. ــش می باش هزینه-اثربخ

مفاهیم کلیدی: مطالعات هزینه-بیماری، دیابت، میکرو و ماکرووسکوالر

عنوان: برآورد بار اقتصادی از دست رفته در اثر مراقبت ناکافی 
در بیماران مبتال به دیابت نوع دو در تهران

مجری:  مجید داوری



62

عی
ما

جت
ن ا

می
 تأ

ش
وه

پژ
ی 

عال
ه 

س
س

مؤ
ی 

ش
وه

پژ
ی 

ها
رح 

 ط
ده

کی
چ

 

ناظر: رضا تویسرکان منش
گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

سال: 1398

چکیده:
ــازمان  ــه س ــرکت های زیرمجموع ــی در ش ــی و ارگونومیک ــای ایمن ــی روش ه ــه ارزیاب ــش ب ــن پژوه ای
ــی  ــی و ارگونوم ــای ایمن ــل روش ه ــا بررســی و تحلی ــد ب ــالش می کن ــردازد و ت ــن اجتماعــی می پ تأمی
محیط هــای کاری کارکنــان و کارگــران و تعییــن معیارهــای انتخــاب روش هــای منحصربه فــرد ارزیابــی 
ــت  ــب جه ــرد مناس ــک رویک ــازمان، ی ــه س ــرکت های زیرمجموع ــی در ش ــی و ارگونوم ــش ایمن و پای

ــد. ــه کن ــی ارائ ــی و ارگونوم ــت ایمن ــی و پیاده ســازی وضعی ــای ارزیاب انتخــاب روش ه

ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش کیفــی و میدانــی و بــا ابــزار مشــاهده، مصاحبــه و ارزیابــی حضــوری 
در شــرکت های زیرمجموعــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی انجــام شــده اســت. 

ــن  ــه ســازمان تأمی ــک از شــرکت های زیرمجموع ــر ی ــرای ه ــن پژوهــش ب دســتاوردهای حاصــل از ای
ــک  ــدی ریس ــد طبقه بن ــواردی مانن ــاز اول م ــت. در ف ــده اس ــه ش ــاز ارائ ــه ف ــب س ــی در قال اجتماع
ــر،  ــال های موردنظ ــب س ــرکت ها برحس ــود ش ــار موج ــی آم ــه، بررس ــود در کارخان ــای موج فاکتوره
ــرای  ــری ب ــرای غربالگ ــب RPN ب ــک ها برحس ــت ریس ــکیل اولوی ــا، تش ــک فاکتوره ــک ریس در تک ت

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــک مدنظ ــاالی ریس ــت ب ــا اولوی ــتگاه های ب ــاب ایس انتخ

ــک  ــای ریس ــت ها، ارزیابی ه ــود در چک لیس ــه موج ــای ده گان ــک فاکتوره ــق ریس ــاز دوم، مطاب در ف
ــه و  ــرار گرفت ــدد ق ــی مج ــورد ارزیاب ــا، م ــی آن ه ــای ارزیاب ــرکت و روش ه ــه در ش ــام گرفت ــی انج قبل

ــه اســت. ــق گرفت ــی مربوطــه تعل ــای روش ارزیاب ــک از معیاره ــر ی ــرای ه ــی ب نمرات

در فــاز ســوم و فــاز نهایــی، روش هــای پیشــنهادی بــرای ارزیابــی ریســک های ایمنــی و ارگونومــی، برحســب 
ــک از  ــر ی ــوت ه ــف و ق ــاط ضع ــص و نق ــا نواق ــت ت ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد ارزیاب ــاز 3 م ــت ف چک لیس

روش هــای ارزیابــی ریســک فاکتورهــای موجــود، در مقایســه بــا روش هــای پیشــنهادی مشــخص شــود. 

مفاهیم کلیدی: ریسک فاکتور، ارزیابی ایمنی و ارگونومیکی، شستا، تأمین اجتماعی

عنوان: بررسی وضعیت روش های ارزیابی ایمنی و ارگونومیکی در 
شرکت های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی

مجری:  حامد سلمان زاده
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گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت
سال: 1398

چکیده:
خدمــت سنگ شــکن برون اندامــی از خدمــات بــا تکنولــوژی بــاال و نیازمنــد ســرمایه گذاری اولیــه زیــاد 
اســت کــه در برخــی از مراکــز ملکــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی ارائــه می شــود. مطابــق کتــاب ارزش 
ــه اینکــه خدمــت ســرپایی اســت  ــا توجــه ب ــن خدمــت درمجمــوع 57,5 کا ارزش دارد و ب نســبی، ای
فرانشــیز ایــن خدمــت 30 درصــد می باشــد. ســازمان تأمیــن اجتماعــی دو راه بــرای ارائــه خدمــت دارد 
یــا دســتگاه های جدیــد خریــداری نمــوده و تولیــد خدمــت نمایــد و یــا اینکــه از مراکــز طــرف قــرارداد 
خریــد خدمــت نمایــد لــذا ایــن تحقیــق بــه دنبــال پاســخ گویی بــه ایــن ســؤال اســت کــه ازنظــر مالــی، 

کدام یــک از روش هــای ارائــه خدمــت مذکــور، بــه نفــع ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت.

ایــن گــزارش در ســطح ســازمان تأمیــن اجتماعــی و مراکــز درمانــی دولتــی و بــا اســتفاده از روش هــای 
ــی  ــل ســرمایه گذاری اضاف ــروژه و تحلی ــی احــداث پ ــد ارزیاب ــی( مانن ــی مال اقتصــاد مهندســی )ارزیاب
انجام شــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه در زمــان انجــام پــروژه، آخریــن داده هــای موجــود مربــوط بــه 
ســال 96 بــوده اســت، از داده هــای ســال مذکــور اســتفاده شــده اســت تمامــی داده هــا از مراکــز داده ای 
ــا خبــرگان ســازمان، مصاحبــه و گــردآوری  ــا اینکــه ب ســازمان تأمیــن اجتماعــی اخــذ شــده اســت ی

شــده اســت. 

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه کارایــی خدمــت سنگ شــکن برون اندامــی در مراکــز ملکــی 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بســیار پاییــن اســت و نیــاز اســت تمهیداتــی جهــت افزایــش فــروش خدمــت 
مذکــور در مراکــز دارای دســتگاه، اندیشــیده شــود. ضمنــاً بــا توجــه بــه تقاضــا و هزینه هــای موجــود، 
ــد  ــت تولی ــن پیشــنهاد می شــود جه ــازمان اســت. همچنی ــع س ــه نف ــت ب ــد خدم ــی، خری ــر مال ازنظ
خدمــات ســرپایی نیازمنــد تکنولــوژی و ســرمایه گذاری بــاال، حتمــاً ارزیابــی مالــی انجــام شــود؛ چــون 

احتمــاالً خریــد خدمــت، ارزان تــر از تولیــد خدمــت می باشــد. 

مفاهیم کلیدی: ارزیابی سالمت، امکان سنجی مالی، خدمات سنگ شکن، برون اندامی

عنوان: ارزیابی اقتصادی مدل های ارائه خدمت سنگ شکن برون اندامی 
در درمان سازمان تأمین اجتماعی

مجری:  رامین شیردل
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گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1398

چکیده:
ــان از  ــدگان و کارفرمای ــتمری بگیران، بیمه ش ــروه مس ــه گ ــدی س ــی رضایتمن ــه بررس ــش ب ــن پژوه ای
ســازمان تأمیــن اجتماعــی در قالــب ســه گــزارش جداگانــه می پــردازد. ایــن پژوهــش تــالش می کنــد 
ــا و  ــازمانی، عملکرده ــانی س ــای خدمت رس ــان در عرصه ه ــوق ذینفع ــت حق ــدی و رعای ــا رضایت من ت
ــه در  ــات انجام گرفت ــا و اقدام ــدا برنامه ه ــد. ابت ــی کن ــی را بررس ــن اجتماع ــازمان تأمی ــای س رویکرده
ــدی ســه  ــزان رضایت من ــان شناســایی شــده اســت، ســپس می ــت ذینفع ــرای کســب رضای ســازمان ب
گــروه فــوق موردبررســی قــرار گرفتــه اســت و درنهایــت راهکارهایــی بــرای ارتقــای ســطح رضایت منــدی 

مخاطبــان و ذینفعــان ســازمان ارائــه شــده اســت.

ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش ترکیبــی کمــی و کیفــی، مصاحبــه عمیــق و پیمایــش پرسشــنامه ای 
انجــام شــده اســت.

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه در میــان هــر ســه گــروه تــا حــدودی نارضایتــی از عملکــرد 
ــار و  ــا رفت ــه ب ــت در رابط ــزان رضای ــترین می ــتمری بگیران بیش ــورد مس ــود دارد.  در م ــازمان وج س
ــی در  ــترین نارضایت ــده و بیش ــار ش ــان اظه ــری کارکن ــت ظاه ــان و وضعی ــه کارکن ــورد محترمان برخ
رابطــه باوجــود مشــاوران بیمــه ای در شــعب بــه ثبــت رســیده اســت. در مــورد کارفرمایــان معتقدنــد کــه 
ــی  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــع س ــه نف ــب ب ــد و اغل ــه و جانب دارانه ان ــتورالعمل ها غیرعادالن ــن و دس قوانی
ــج ایــن  ــه ایشــان تحمیــل می شــوند. در مــورد بیمه شــدگان نتای ــان، کــه ب ــه ضــرر کارفرمای ــوده و ب ب
ــدارد،  ــات الکترونیکــی ســازمان چنــدان رضایــت ن پژوهــش نشــان می دهــد کــه بیمه شــدگان از امکان
بااین وجــود رضایــت از کارمنــدان و شــعب ســازمان باالتــر از متوســط اســت، امــا رضایــت از مشــاورین 

تــا حــدودی پاییــن اســت.

ــدی: رضایــت ســنجی، ســازمان تأمیــن اجتماعــی، بیمه شــدگان، مســتمری بگیران،  ــم کلی مفاهی
کارفرمایــان

عنوان: رضایتمندی مستمری بگیران، بیمه شدگان و کارفرمایان 
از سازمان تأمین اجتماعی   

مجری:  شیوا آقایی
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گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1398

چکیده:
ایــن پژوهــش بــه مطالعــه سیاســت گذاری تسویه حســاب های بیمــه ای و به طــور خــاص بحــث مفاصــا 
حســاب قراردادهــای پژوهشــی مشــمول مــاده 38 قانــون تأمیــن اجتماعــی و اثــرات آن بــر روابــط بیــن 
ــک موسســه پژوهشــی حــوزه  ــوان ی ــی به عن ــن اجتماع ــی پژوهــش تأمی پژوهشــگران و موسســه عال
ــر شــدن  ــه پیچیده ت ــردازد. تسویه حســاب ها و بحــث مفاصــا حســاب ب ــاه و تأمیــن اجتماعــی می پ رف
ــد و موجــی  ــن می زن ــر در آن دام ــای درگی ــان طرف ه ــع می ــروز تعارضــات مناف ــا و ب ــد قرارداده رون
ــزارش  ــن گ ــن رو ای ــود. ازای ــبب می ش ــی س ــای تحقیقات ــبات پروژه ه ــای مناس ــی را در فض از نارضایت
ــائل و  ــف و مس ــاط ضع ــد و نق ــرار ده ــه ق ــی و مطالع ــد را موردبررس ــن فراین ــت ای ــرده اس ــالش ک ت

مشــکالت آن را شناســایی کنــد.

ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش مصاحبــه کیفــی و عمیــق بــا پژوهشــگران موسســه عالــی پژوهــش 
تأمیــن اجتماعــی انجــام شــده اســت.

ــا حســاب  ــد مفاص ــودن فراین ــی ب ــد طوالن ــه مشــکالتی مانن ــد ک ــه نشــان می ده ــن مطالع ــج ای نتای
اســت به نحوی کــه تمــام پیمانــکاران فــارغ از مدتــی کــه درگیــر اخــذ مفاصــا بوده انــد آن را پروســه ای 
طوالنــی ارزیابــی می کننــد. مشــکل بعــدی عــدم آشــنایی شــعب بــا قراردادهــای پژوهشــی از مســائلی 
ــکاران کارشناســان شــعب  ــر گفتــه پیمان ــا ب ــان عنــوان می شــد، بن اســت کــه به کــرات توســط مجری
نســبت بــه حــق بیمــه قراردادهــای پژوهشــی آگاهــی کافــی ندارنــد و بــا آن به مثابــه قــرارداد عمرانــی 
ــه  ــکاران از روی ــی پیمان ــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه ارزیاب ــج ای برخــورد می کننــد. درنهایــت نتای
جــاری بــر فراینــد مفاصــا حســاب، قطــع شــدن همــکاری پژوهشــگران بــا مؤسســه و عــدم تمایــل بــه 
همکاری هــای مجــدد و انجــام پــروژه پژوهشــی بــرای مؤسســه اســت و ضــروری اســت هــم ســازمان و 

هــم موسســه عالــی پژوهــش بــه اصــالح ایــن وضعیــت بپردازنــد. 

مفاهیــم کلیدی: موسســه عالــی پژوهــش تأمیــن اجتماعــی، قراردادهــای پژوهشــی، تسویه حســاب، 
ــاب مفاصا حس

عنوان: تحلیل سیاست گذاری تسویه حساب های بیمه ای قراردادهای 
پژوهشی

مجری:  پیمان زینتی
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گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1398

چکیده:
ــون تأمیــن اجتماعــی   ــه بررســی و مطالعــه وضعیــت تدویــن و اجــرای مــواد 67، 68 و 69 قان ایــن پژوهــش ب
می پــردازد و تــالش می کنــد تــا شــناختی جامــع از قانــون تأمیــن اجتماعــی )بــا تأکیــد بــر مــواد 67 تــا 69( 
ارائــه کنــد .همچنیــن تــالش می کنــد تــا تحلیلــی از عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر فضــای تدویــن قانــون تأمیــن 
ــه بررســی امــکان  ــن اســاس ب ــر ای ــه کنــد و ب ــا 69 ارائ اجتماعــی و اســتدالل و منطــق پشــتیبان مــواد 67 ت

اصالحــات در ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــر اســاس مــواد مذکــور پــردازد.

ایــن پژوهــش از روش هــای مصاحبــٔه نیمــه ســاختاریافته، مطالعــٔه اســناد، معاهــدات بین المللــی، قوانیــن 
و آئین نامه هــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســتفاده شــده اســت.  

ــوای  ــا محت ــی ب ــه ماده های ــد ک ــان می ده ــور نش ــن مذک ــورد قوانی ــش در م ــن پژوه ــی های ای  بررس
مرخصــی زایمــان و کمــک بــارداری بــرای اولیــن بــار در قانــون کار مصــوب 1325 بــه قوانیــن بیمــه ای 
ــذار  ــرای قانون گ ــان ب ــت زم ــا گذش ــان ب ــی زایم ــوع مرخص ــه موض ــه ب ــد. توج ــدا کردن ــران راه پی ای
افزایــش یافــت به گونــه ای کــه مدت زمــان آن از 12 هفتــه در قانــون پیش گفتــه بــه بیــش از 38 هفتــه 
ــن بررســی های  ــواده مصــوب 1392 رســید. همچنی ــم جمعیــت و خان ــن تنظی ــون اصــالح قوانی در قان
حاصــل از مصاحبــه بــا صاحب نظــران به منظــور شناســایی چالش هــای تدویــن و اجــرای مــواد قانونــی 
ــود مطالبــه  ــِی تفســیرپذیری قوانیــن، نب ــر پنــج مضمــون کل ــون تأمیــن اجتماعــی ب 67، 68 و 69 قان
ــذار و  ــتی قانون گ ــی، گشاده دس ــن اجتماع ــون تأمی ــب قان ــل در تصوی ــدگان، تعجی ــرف بیمه ش از ط
ــادٔه 67  ــج نشــان می دهــد کــه م ــت داشــتند. همچنیــن نتای چالش هــای اجــرای قوانیــن جنبــی دالل
ــادٔه  ــن م ــادٔه 68 و همچنی ــا«ی م ــش »کمک ه ــود. بخ ــرا نمی ش ــرد« اج ــدٔه م ــر بیمه ش ــرای »همس ب
69 بــرای »بیمه شــدٔه زن« و »همســر بیمه شــدٔه مــرد« نیــز اجــرا نمی شــود. درنهایــت اگــر بــر اســاس 
ــش  ــاس خط ک ــر اس ــارداری را ب ــک ب ــای کم ــت مزای ــت کفای ــش، وضعی ــه در پژوه ــون موردمطالع مت
ــاخص  ــران در ش ــت ای ــم، وضعی ــری کنی ــی کار اندازه گی ــازمان بین الملل ــمارٔه 183 س ــیون ش کنوانس
ــم گیری از  ــالف چش ــا اخت ــی ب ــوب و حت ــه، مطل ــش از 38 هفت ــا بی ــان ب ــی زایم ــان مرخص مدت زم
اســتانداردهای ایــن کنوانســیون بیشــتر اســت؛ همچنیــن مزایــای نقــدی پرداختــی از طــرف ســازمان 
بــا اســتانداردهای کنوانســیون شــمارٔه 183 برابــر اســت. لــذا وضعیــت شــاخص کفایــت مزایــای کمــک 

ــت. ــر اس ــی کار باالت ــازمان بین الملل ــر س ــتاندارهای موردنظ ــب از اس ــران به مرات ــارداری در ای ب

مفاهیم کلیدی: قانون تأمین اجتماعی، مرخصی زایمان، سازمان بین المللی کار، بیمه شده، بارداری

عنوان: بررسی  مواد 67، 68 و 69 قانون تأمین اجتماعی
مجری:  سعیده گراوند
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گروه:  مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1398   

   

چکیده:  
مدیریــت مؤثــر در عصــر مــا ، مدیریتــی اســت کــه از محدود اندیشــی ســازمان خــود را رها ســاخته و به 
ــیت های  ــه حساس ــان را ب ــد خودش ــازمان ها می بای ــد و س ــیع تری بیندیش ــای وس ــه و محیط ه جامع
جامعــه و ارزش هــا و هنجارهــای اخالقــی آن متعهــد بداننــد و اخالقــاً خــود را نســبت بــه عملیاتشــان 
مســئول بداننــد. بــا توجــه بــه اهمیــت بســیار زیــاد موضــوع رفــاه جامعــه و مســئولیت اجتماعــی و بــا 
ــن  ــود عملکــرد ســازمانی، ای ــه بهب ــی تمــام کســب وکارها، دســتیابی ب ــه این کــه هــدف نهای توجــه ب
طــرح بــه تعییــن تأثیــر مســئولیت پذیری اجتماعــی بــر اســاس راهنمــای اســتاندارد ایــزو 26000 بــر 

ــردازد. عملکــرد ســازمانی می پ

ــم  ــتاندارد ISO26000و ای کی ــنامه اس ــق پرسش ــق از طری ــن تحقی ــات در ای ــردآوری اطالع ــزار گ اب
2008توســط محقــق اســتخراج گردیــد و بــرای ســنجش آن هــا از پرسشــنامه جداگانــه و بــرای عملکرد 

ســازمانی از پرسشــنامه اســتاندارد ای کیــم 2008 اســتفاده شــده اســت. 

نتیجــه آزمــون ضریــب همبســتگی بتــا رگرســیونی تأییــد رابطــه معنــی داری بیــن مســئولیت اجتماعــی 
و عملکــرد ســازمانی می باشــد.و نتایــج نشــان می دهــد کــه بیشــترین ضریــب همبســتگی بیــن محــور 

مصرف کننــده و محــور توســعه جامعــه و عملکــرد ســازمانی رابطــه وجــود دارد. 

ــه،  ــوق آحــاد جامع ــت محــور، حق ــزو 26000، رعای ــی، ای ــدی: مســئولیت اجتماع ــم کلی مفاهی
ــازمانی ــرد س عملک

عنوان: بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمانی سازمان 
تأمین اجتماعی

مجری:  مرتضی مناف پور قمی  
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ناظر: مهرداد بهمنی
گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری

سال: 1398

چکیده: 
ــر تعییــن ســهم نیــروی  ــه بررســی راهکارهــای تعییــن عادالنــه حــق بیمــه مبتنــی ب ایــن پژوهــش ب
ــکاری صنعــت ســاختمان می پــردازد و تــالش می کنــد ابتــدا راهــکار و روش  کار در قراردادهــای پیمان
مناســبی بــرای تدقیــق ســهم نیــروی کار ارائــه کنــد و ســپس بــر اســاس آن روشــی مؤثــر بــرای تعییــن 
عادالنــه ضریــب حــق بیمــه از قراردادهــای صنعــت ســاختمان تعییــن کنــد. همچنیــن تــالش می کنــد 
تــا بــا توجــه بــه تغییــرات تکنولــوژی ســاخت و کاربــری ســرمایه در پروژه هــای مختلــف و در بازه هــای 

زمانــی مختلــف، میــزان ســهم نیــروی کار در ایــن قراردادهــا را به روزرســانی کنــد.

ــای  ــل داده ه ــه ای، تحلی ــنادی و کتابخان ــه اس ــف از دو روش مطالع ــل مختل ــه در مراح ــن مطالع در ای
ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــه اس ــای نمون ــای پروژه ه ــامل صورت وضعیت ه ــود ش موج

نتایــج ایــن مطالعــه بیانگــر رونــد معنــاداری از کاهــش ســهم دســتمزد نســبت بــه کل مبلــغ قــرارداد در 
طــول دوره بررســی از ســال 1370 بــه بعــد اســت. همچنیــن بررســی شــاخص های بهــای واحــد بخــش 
ــک  ــار و بان ــی مرکــز آم ــی موردبحــث از داده هــای ســری زمان ــح در طــول دوره زمان دســتمزد و مصال
مرکــزی کشــور داللــت بــر ایــن دارد کــه نــرخ رشــد قیمــت  بخــش دســتمزد در دوره زمانــی 1374 
تــا 1395 حــدود دو برابــر نــرخ رشــد قیمــت مصالــح بــوده اســت کــه از مقایســه ایــن نتایــج می تــوان 
دریافــت کــه کاهــش ســهم دســتمزد در طــول دوره زمانــی فــوق بــه دلیلــی به جــز قیمــت نهاده هــا و 

بــه دالیــل ســاختاری بــوده اســت .

درنهایــت مجــری ایــن طــرح بــه توجــه بــه ایــن مســئله کــه تعییــن ســهم دســتمزد بــر مبنــای مقادیــر 
واقعــی بهــای واحــد نهاده هــای ســاختمانی )دســتمزد و مصالــح ( و احتســاب ضریــب باالســری قــرارداد 
کــه بیشــترین انطبــاق بــا واقعیــات یــک عملیــات پیمانــکاری را دارد  بــر ایــن بــاور اســت کــه درصــد 
ــکاری و درمجمــوع  ــی 7,7% حــق بیمــه و 0,89% بیمــه بی ــه یعن ــن گزین ــای ای ــر مبن ــه ب حــق بیم
8,59% مناســب ترین گزینــه بــرای اخــذ بیمــه از قراردادهــا، بــر مبنــای فهرســت بهــای ســال 1397 ) 

مرجــع زمانــی ســه ماهه چهــارم 1396 (  اســت. 

کلمات کلیدی: ضریب حق بیمه، صنعت ساختمان، سهم نیروی کار، دستمزد

عنوان: طبقه بندی سهم نیروی کار در قراردادهای پیمانکاری با موضوع 
ساختمان )رشته ساختمان و ابنیه و رشته تأسیسات و تجهیزات(

مجری:  مهندسین مشاور شاخه تجربی معماری کالن شهر



69

عی
ما

جت
ن ا

می
 تا

ش
وه

پژ
ی 

عال
ه 

س
س

مو

ناظر: یگانه موسوی جهرمی
گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری

سال: 1398

چکیده:
ــی  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ــرکت های تابع ــد در ش ــوب از برن ــتفاده مطل ــدف اس ــه باه ــن مطالع ای
ــا یــک برنامــه جامــع برندینــگ کل ســازمان تأمیــن اجتماعــی و شــرکت های  تــالش کــرده اســت ت
تابعــه آن را به منظــور افزایــش ارزش کل ســازمان بــا افزایــش ارزش برنــد شــرکت های تابعــه، تدویــن 
ــن شــرکت ها در حفــظ و گســترش  ــد ســازی ای ــد و برن ــن نقــش برن ــه همچنی ــن مطالع ــد. در ای کن
ــازار، اســتفاده از فرصت هــای مالــی و تجــاری و هم افزایــی و افزایــش پتانســیل درون گروهــی  ســهم ب

ــه اســت. ــن شــرکت ها پرداخت ــن ای بی

در ایــن مطالعــه از روش هــای مختلفــی بــرای تعییــن ارزش برنــد شــامل روش هــای ارزیابــی مبتنــی بــر 
تحقیــق، رویکردهــای مبتنــی بــر هزینــه، رویکردهــای مقایســه ای و همچنیــن روش اینتربرنــد اســتفاده 

ــده است.  ش

ــا توجــه بــه دیدگاه هــای نظــری و بررســی روش هــای مختلــف ارزیابــی  درنهایــت در ایــن مطالعــه، ب
ارزش برنــد، روش »اکــر« پیشــنهاد شــده اســت کــه بــر اســاس آن ارزش برنــد بــر اســاس پنــج جــزء 
ــر  ــی نظی ــد و ســایر دارایی های ــد، کیفیــت ادراک شــده، تداعــی برن ــه برن ــاداری ب ــد، وف آگاهــی از برن
ــن اجــزاء شــاخص ها و  ــه ای ــا توجــه ب ــن ب ــن می شــود. همچنی ــراع و ... تعیی ــاز، حــق اخت حــق امتی
ــی و طراحــی  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ــای شــرکت های تابع ــذاری برنده ــرای ارزش گ ــی ب معیارهای

ــرای افزایــش ارزش برندهایشــان، ارائــه شــده اســت. نقشــه راه ب

کلمات کلیدی: ارزش برند، برندینگ، سازمان تأمین اجتماعی، شرکت های تابعه، اینتربرند

عنوان: امکان سنجی بهره برداری از ارزش برند شرکت های تابعه 
سازمان تأمین اجتماعی در بازارهای داخلی و بین المللی

مجری:  پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
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ناظر: علی چگینی
گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری

سال: 1398

چکیده: 
ایــن مطالعــه بــه ارزیابــی و آسیب شناســی الگــوی موجــود بیمــه کارگــر ســاختمانی در ابعــاد مختلــف و 
بررســی و پیشــنهاد الگویــی بهینــه جهــت اجــرای آن در قالــب پیش نویــس الیحــه قانونــی تحــت نظــر 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی پرداختــه اســت. ایــن مطالعــه ابتــدا شــناخت جامعــی را از وضــع موجــود 
صنعــت ســاختمان در کشــور، خصوصــاً در ارتبــاط بــا وضعیــت کارگــران ســاختمانی ارائــه کــرده اســت 
ــی الگــوی موجــود  ــه ارزیاب و پــس از تحلیــل وضعیــت طرف هــای ذینفــع و دســت اندرکار در طــرح، ب
پرداختــه اســت و نهایتــاً یــک پیش نویــس الیحــه قانونــی را جهــت اجــرای بهینــه طــرح )مبتنــی بــر 

اصــالح فرآیندهــای موجــود یــا تغییــر آن هــا( تدویــن کــرده اســت.

روش شناســی ایــن مطالعــه ترکیبــی بــوده اســت و از روش اســنادی و کتابخانــه ای بــرای مــرور اســناد و 
مطالعــات پیشــین و از روش پیمایشــی بــرای گــردآوری تجربیــات افــراد خبــره در ایــن زمینــه اســتفاده 

شــده اســت. درنهایــت داده هــای پرسشــنامه ها مــورد تحلیــل آمــاری قــرار گرفتــه اســت.

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه در 13 کشــور موردمطالعــه، بخــش عمــده ای از جمعیــت، تحــت 
پوشــش بیمــه اجتماعــی همگانــی و یکســان قــرار گرفته انــد و در ایــن کشــورها از ایجــاد بیمه هــای اجتماعــی 
خــاص و جداگانــه بــرای برخــی مشــاغل اجتنــاب شــده اســت. در هیچ یــک از کشــورهای موردبررســی بیمــه 
کارگــران ســاختمانی به صــورت مجــزا از نظــام بیمــه جــاری در کشــور، موضوعیــت نــدارد. همچنیــن نتایــج 
بخــش دوم مطالعــه نشــان می دهــد کــه علیرغــم اینکــه یــک طــرح بازنشســتگی می بایســتی چهــار شــرایط 
اساســی پایــداری مالــی، پوشــش حداکثــری، تــوان پرداخــت و کفایــت مزایــا را تأمیــن کنــد؛ امــا نتایــج ایــن 
مطالعــه واقعیت هــای فراوانــی را پیرامــون کاســتی ها و ضعف هــای ســاختارهای نهــادی، اداره و نظــام انگیــزش 
ذینفعــان طــرح فعلــی بیمــه کارگــران ســاختمانی را روشــن کــرده اســت ونشــان می دهد کــه شــرایط پایداری 
و پوشــش حداکثــری بــه طــرز چشــمگیری از اســتانداردهای الزم دور هســتند. در مــورد شــرط ســوم یعنــی 
کفایــت مزایــا بــا توجــه بــه حجــم انــدک مســتمری بگیران طــرح و تمرکــز کمتــر هــدف مطالعــه، نمی تــوان 
نظــر قطعــی را ارائــه نمــود. موضــوع تــوان پرداخــت نیــز ازجملــه شــاخص هایی اســت کــه بــا توجه بــه ماهیت 

درآمــدی شــاغلین مربوطــه، ممکــن اســت تحقــق طــرح را بــا چالــش مواجــه نمایــد.

ــه ای،  ــرار بیم ــی، ف ــن اجتماع ــاختمانی، تأمی ــران س ــی، کارگ ــه اجتماع ــدی: بیم ــم کلی مفاهی
بازنشســتگی صندوق هــای 

عنوان: ارزیابی وضعیت موجود پوشش بیمه اجتماعی کارگران 
ساختمانی در کشور و ارائه الگوی بهینه سامان بخشی و توسعه آن

مجری:  عبدالرضا مسلمی
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گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال: 1398

چکیده:
ایــن مطالعــه بــه امکان ســنجی حمایــت ســازمان تأمیــن اجتماعــی از تولیــد داخلــی از طریــق کارت 
ــوردی و  ــه م ــوان مطالع ــهروند به عن ــگاه های ش ــه اســت. فروش ــه مســتمری بگیران پرداخت ــاری ب اعتب
پایلــوت بــرای اجــرای طــرح در تهــران انتخــاب شــده اســت و مــواردی از قبیــل، بررســی توزیــع فراوانی 
ــایی  ــهری؛ شناس ــوار ش ــه خان ــی بودج ــتمری بگیران؛ بررس ــواع مس ــی ان ــتمری دریافت ــزان مس و می
کاالهــای تولیــد داخلــی در بودجــه خانــوار و تعییــن نــرخ تخصیــص مســتمری بــه کاالهــای داخلــی؛ 
بررســی فروشــگاه های زنجیــره ای شــهروند و ســازوکارهای اجــرای طــرح موردمطالعــه و بررســی قــرار 

گرفتــه اســت.

ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از روش مطالعــه کتابخانــه ای و اســنادی و تحلیــل آمــاری داده هــای موجــود 
انجــام گرفتــه اســت.

ــد از  ــط 10 درص ــور متوس ــه به ط ــاخص های موردمطالع ــه ش ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
ــا به منظــور  ــن رو پیشــنهاد شــده اســت ت ــد. ازای ــه خــود اختصــاص می دهن ــوار را ب ــر خان بودجــه ه
ــه  ــوار، حداکثــر 10 درصــد از مســتمری ماهان ــر نظــام بودجــه خان ــت و تأثیرگــذاری حداقلــی ب دخال
به صــورت اعتبــار خریــد کاالی داخلــی در اختیــار مســتمری بگیران قــرار گیــرد. همچنیــن به منظــور 
ــغ در سررســیدهای 3 ماهــه  افزایــش جذابیــت و اســتقبال از طــرح، پیشــنهاد شــده اســت ایــن مبال
بــه افــراد پرداخــت شــود. یعنــی هــر مســتمری بگیر، 10 درصــد از مســتمری ســه مــاه آینــده خــود را 

ــار داشــته باشــد. ــی در اختی ــد کاالی داخل ــار خری ــوان اعتب به صــورت یکجــا به عن

مفاهیم کلیدی: تأمین اجتماعی، اقتصاد خانوار، کاالهای داخلی، اقتصاد مقاومتی

عنوان: امکان سنجی حمایت از کاالی داخلی از طریق کارت 
خرید مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی

مجری:  حسن یحیوی رازلیقی
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گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال: 1398

چکیده:
ــازمان  ــی س ــای مال ــل دارایی ه ــرای تبدی ــترک ب ــرمایه گذاری مش ــدوق س ــک صن ــدازی ی ــت و راه ان ثب
تأمیــن اجتماعــی - کــه در بــورس و اوراق بهــادار تهــران پذیــرش شــده اند- بــه واحدهــای قابل انتقــال 
بــه مســتمری بگیران متقاضــی درازای قبــول عــدم دریافــت بخشــی از مســتمری ماهانه شــان یــا درازای 
پرداخت هــای دوره ای شــان بــه صنــدوق، به عنــوان یکــی از راهکارهــای کلــی خــروج از بحــران نقدینگــی 
ســازمان مطــرح شــده اســت. در ایــن مطالعــه ابعــاد اقتصــادی، عملیاتــی و اجتماعــی اجــرای ایــن راهکار 
بــرای ذی نفعــان موردمطالعــه قــرار گرفتــه اســت. همچنیــن در ادامــه ابعــاد تشــکیل صنــدوق، شــامل 

ارکان اجرایــی و بســته های تشــویقی بــرای جــذب بیشــتر مســتمری بگیران تشــریح شــده اســت.

ــا خبــرگان  ــه ای و اســنادی و همچنیــن روش کیفــی مصاحبــه ب ایــن مطالعــه از روش مطالعــه کتابخان
اســتفاده شــده اســت. در مــواردی نیــز داده هــای موجــود و قابل دســترس ســازمان مــورد تحلیــل آمــاری 

قــرار گرفتــه اســت.

نتایــج ایــن مطالعــه بــر اســاس نتایــج حاصــل از مصاحبــه بــا خبــرگان، گــذر از الیــٔه اجبــاری و ایجــاد 
ــدوق ســرمایه گذاری  ــرای مشــارکت در صن ــن اجتماعــی ب ــاری در ســازمان تأمی ــٔه اجباری/اختی یک الی
مشــترک را پیشــنهاد کــرده اســت. اجــرای ایــن طــرح منافــع زیــادی بــرای ســازمان بــه همــراه دارد. 
ازجملــه کاهــش نیــاز مالــی از طریــق سیســتم بانکــی، انتقــال مالکیــت اوراق بهــادار از طریــق اعطــای 
واحدهــای صنــدوق درازای بخشــی از پرداخت هــای نقــدی و جلوگیــری از فــروش ســهم های پــرارزش، 

ــت ــد ســهم های تحــت مالکی ــدی مســتقیم ســازمان از عوای ــکان بهره من ــدم ام ع

ــادار، خــروج از  ــدوق ســرمایه گذاری مشــترک، اوراق به ــی، صن ــن اجتماع ــدی: تأمی ــم کلی مفاهی
ــگاه داری بن

عنوان: تبیین راهبرد بهینه برای برون رفت سازمان تأمین اجتماعی 
از بحران نقدینگی

مجری:  گروه توسعٔه مالی فیروزه
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ناظر: محمد کاظم مهدوی
گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری      

سال: 1398

چکیده:
ــه تجــارب تجــاری  ــا توجــه ب ایــن مطالعــه در درجــه اول ضــرورت موضــوع خــروج از بنــگاه داری را ب
ــا خــروج از  ــق آن ه ــه از طری ــد ک ــح می ده ــد، و در درجــه دوم سیاســت هایی را توضی بررســی می کن
بنــگاه داری امکان پذیــر می شــود. غیــر از دو موضــوع محــوری مذکــور،  کــه بدنــٔه اصلــی ایــن مطالعــه 
را تشــکیل می دهــد، مســائل پیرامونــی مربــوط بــه موضــوع از قبیــل مســئله  گــزارش دهــی، مســئله 
ــرار  ــی ق ــه موردبررس ــن مطالع ــی و ... در ای ــای مال ــت بازاره ــی، ظرفی ــای مدیریت ــات، ظرفیت ه مالی

گرفتــه اســت.

در ایــن مطالعــه از روش هــای مطالعــات کتابخانــه ای و اســنادی و همچنیــن تحلیــل آمــاری داده هــای 
موجــود اســتفاده شــده اســت. 

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه خــروج ســریع از بنــگاه داری بــرای ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
ــود حجــم  ــرد: وج ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــر می ت ــن ام ــل ای ــه دالی ــر نیســت. ازجمل امکان پذی
ــره وری و  ــی، به ــن اجتماع ــک تأمی ــت تمل ــرکت های تح ــا و ش ــیار در دارایی ه ــوع بس ــم و تن عظی
ــاخت های  ــود زیرس ــا، نب ــورد آن ه ــفافیت در م ــدم ش ــا و ع ــرکت ها و دارایی ه ــن ش ــودآوری پایی س
ــور و  ــادی کش ــب اقتص ــت نامناس ــروج، وضعی ــد خ ــازی فراین ــهیل و استانداردس ــت تس ــب جه مناس
عــدم تمایــل صاحبــان ســرمایه بــه انتقــال ســرمایه های خــود از امــوال منقــول )نظیــر ســپرده، طــال، 
ــه ســمت تولیــد و دخالــت بیش ازحــد نهادهــای نظارتــی و ســلب اختیــار از مدیــران و  ارز( و ملــک ب

ــر. کارشناســان ســازمان و وجــود روحیــه محافظــه کاری شــدید در مســئوالن ام

مفاهیم کلیدی: تأمین اجتماعی، شستا، خروج از بنگاه داری

عنوان: سیاست های خروج سازمان تأمین اجتماعی از بنگاه داری
مجری:  شرکت خدمات پژوهش و مشاوره مالی تابان خرد
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گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال: 1398

چکیده:
ایــن مطالعــه بــه شناســایی راهکارهــای بهره منــد شــدن ســازمان تأمیــن اجتماعــی از مفــاد بنــد "ن" 
ــون بودجــه ســال جــاری و در تبصــره 5 آن  ــردازد. در قان ــون بودجــه ســال 1397 می پ تبصــره 5 قان
ــن  ــت. ای ــده اس ــه ش ــی پرداخت ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ــت ب ــای دول ــویه بدهی ه ــوع تس ــه موض ب
موضــوع همــراه بــا عــدم شــفافیت بــوده و چارچــوب اجرایــی آن نامشــخص اســت. بــه نظــر می رســد 
کــه مقاومت هایــی هــم در بدنــه دولــت وجــود دارد. از ســوی دیگــر، اعتبــار تبصره هــای بودجــه فقــط 
یــک ســال اســت و ممکــن اســت ســال آینــده چنیــن امکانــی وجــود نداشــته باشــد. ازایــن رو ایــن طــرح 
قابلیــت اجــرای ایــن بنــد و راهکارهــای آن را بــا توجــه بــه روابــط دولــت و ســازمان تأمیــن اجتماعــی 

ــد. ــریح می کن ــته، تش در گذش

در ایــن طــرح از روش مطالعــه اســنادی و کتابخانــه ای و همچنیــن روش کیفــی مصاحبــه بــا خبــرگان 
و مدیــران ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســتفاده شــده اســت.

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه بنــد "ن" تبصــره 5 قانــون بودجــه ســال 1397 بــرای اجرایــی 
ــر اینکــه نیــاز بــه زمانــی بیشــتر از یــک ســال دارد، نیــاز بــه شفاف ســازی و تشــریح  شــدن، عــالوه ب
ــده  ــا پیچی ــره 5 ب ــد ن تبص ــن بن ــا در مت ــی ابهام ه ــم و برخ ــف نشــدن برخــی مفاهی ــز دارد. تعری نی
ــده  ــراه ش ــد هم ــن بن ــرای ای ــی در اج ــتگاه های دولت ــکاری دس ــوه هم ــودن نح ــخص نب ــودن و مش ب
اســت. همچنیــن اجرایــی شــدن ایــن بنــد کامــاًل بــه اراده دولــت بــرای بازپرداخــت بدهی هایــش بــه 
ســازمان بســتگی دارد و ضمانــت اجــرای چندانــی نــدارد. چنانچــه اراده ای بــرای بازپرداخــت بدهی هــا 
ــن  ــر، چنی ــه پیش ت ــور ک ــت. همان ط ــنامه نیس ــه و بخش ــون و آیین نام ــه قان ــاز ب ــرای آن نی ــد، ب باش
قوانینــی نبــوده ولــی چــون در باالتریــن ســطح دولــت، فهــم درســتی از تأمیــن اجتماعــی و اهمیــت آن 
بــوده، واگذاری هــای مهمــی هــم انجــام شــده اســت. بنابرایــن مهم تریــن عامــل در اجراشــدن تبصــره 
"و" و تبصــره "ن" قانــون بودجــه ســال 1397 فهــم درســت دولــت از حــوزه رفــاه و تأمیــن اجتماعــی و 

ــرای بازپرداخــت بدهی هاســت.    ــت ب اراده دول

مفاهیم کلیدی: بند "ن"، تبصره 5، قانون بودجه، تأدیه بدهی، دولت، سازمان تأمین اجتماعی

عنوان: شناسایی راهکارهای بهره مند شدن سازمان تأمین 
اجتماعی از مفاد بند "ن" تبصره 5 قانون بودجه سال 1397

مجری:  کامبیز لعل
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ناظر: پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری

سال: 1398

چکیده: 
ایــن مطالعــه بــه امکان ســنجی توســعه ســرمایه گذاری خارجــی شــرکت ها و نهادهای تحت پوشــش ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی بــا عنایــت بــه شــاخص های کســب وکار و گرایشــات کالن بازارهــای خارجــی می پــردازد 
ــف کشــورهای خارجــی علی الخصــوص  ــای مختل ــای کســب وکار در بازاره ــا فرصت ه ــد ت ــالش می کن و ت
کشــورهای همســایه و کشــورهای آســیایی را موردبررســی و تحلیــل قــرار  دهــد. در ایــن راســتا تــالش شــده 
اســت تــا بــا تجزیه وتحلیــل نقــاط قــوت و ضعــف، فرصــت و تهدیــد بازارهــای هــدف در تعامــل بــا نقــاط 
قــوت و ضعــف، فرصــت و تهدیــد بنگاه هــای اقتصــادی زیرمجموعــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی فرصت هــای 
ســرمایه گذاری شناســایی شــده و بــر ایــن اســاس توصیه هــا و پیشــنهادهای الزم بــرای حضــور در بازارهــای 

هــدف مربوطــه بــه همــراه فرصت هــا و چالش هــای ناشــی از حضــور ارائــه گــردد.

ــا اســتفاده از روش مطالعــه کتابخانــه ای و اســنادی و تحلیــل آمــاری داده هــای موجــود  ایــن طــرح ب
انجــام گرفتــه اســت.

ــادی  ــق زی ــدی و عم ــور دارای کارآم ــرمایه کش ــازار س ــه ب ــد ک ــان می ده ــش نش ــن پژوه ــج ای نتای
نبــوده و به ناچــار ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــرای تنــوع بخشــیدن بــه ســبد دارایی هــای خــود بایــد 
ــهام در  ــازار س ــن ب ــن و مدرن تری ــد. کارآمدتری ــتفاده کن ــور اس ــارج از کش ــرمایه گذاری در خ از س
ــرمایه های  ــه س ــد، ک ــتان می باش ــکا و انگلس ــده آمری ــه ایاالت متح ــوط ب ــعه یافته مرب ــورهای توس کش
ــر اســاس  ــادی مواجــه می باشــد، ب ــای زی ــا محدودیت ه ــا ب ــازار ســهام آن ه ــی در ب شــرکت های ایران
ــالت  ــران دارای تعام ــا ای ــه ب ــهام کشــورهایی ک ــازار س ــزارش، ب ــده در گ ــه ش ــماره 2 ارائ ــرد ش راهب
ــد  ــوده و در ح ــوردار نب ــادی برخ ــدی زی ــق و کارآم ــد. از عم ــی می باش ــدار و بلندمدت ــادی پای اقتص
ــرمایه گذاری  ــه س ــردد ک ــنهاد می گ ــن پیش ــد. بنابرای ــده نمی باش ــور یادش ــهام دو کش ــای س بازاره
ــرار  ــت ق ــازار ســهام )FPI( آن هــا در اولوی ــه ســرمایه گذاری در ب به صــورت مســتقیم )FDI( نســبت ب
ــدوق  ــرمایه گذاری های صن ــادی در س ــی اقتص ــودن بازده ــن ب ــل پایی ــی از دالی ــن یک ــرد. همچنی گی
ــد می باشــد. اســتفاده از پتانســیل های اقتصــادی کشــورهای  ــره تولی ــدان زنجی ــی فق ــن اجتماع تأمی
خارجــی در جهــت تکمیــل زنجیــره تولیــد ســازمان می توانــد منجــر بــه افزایــش بازدهــی اقتصــادی 

ــردد. ــی گ ــن اجتماع ــدوق تأمی ــا در صن ــرمایه گذاری هم س

مفاهیم کلیدی: تأمین اجتماعی، سرمایه گذاری، بازار سهام، FDI،FPI، زنجیره تولید

عنوان: امکان سنجی توسعه سرمایه گذاری خارجی شرکت ها و نهادهای 
تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی با عنایت به شاخص های کسب وکار و 

گرایشات کالن بازارهای خارجی
مجری:  علی همت جو
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گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال:1398     

چکیده:
ایــن پژوهــش بــه دو موضــوع ارزیابــی تحــوالت و تغییــرات نماگرهــای اقتصــاد ایــران در ســال 1399 و 
ســپس ارزیابــی تصویــر کالن اقتصــادی بــر منابــع و مصــارف تأمیــن اجتماعــی پرداختــه اســت. در بخش 
نخســت تمرکــز بحــث بــر روابــط بین الملــل ایــران و تبییــن آثــار آن بــر رشــد اقتصــادی، اشــتغال، نــرخ 
ارز، نــرخ تــورم، هزینه-درآمــد خانــوار اســت. بخــش دوم بــه آثــار متغیرهــای کالن اقتصــادی بــر منابــع 

درآمــدی و مخــارج تأمیــن اجتماعــی می پــردازد.

ــاری داده هــای موجــود  ــل آم ــه ای و اســنادی و تحلی ــه کتابخان ــا اســتفاده از روش مطالع ــن طــرح ب ای
انجــام گرفتــه اســت.

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه بــا فــروض پیش بینــی نــرخ رشــد دســتمزدها 20 درصــد، نــرخ 
ــرخ  ــرخ پوشــش بیمــه ای 58 درصــد، ن ــکاری 12/2 درصــد، ن ــرخ بی رشــد مســتمری ها 13 درصــد، ن
کســور بازنشســتگی 21 درصــد و نــرخ کســور درمــان 9 درصــد، تعــداد بیمه شــدگان و مســتمری بگیران 
ــی رود  ــود. انتظــار م ــد ب ــر خواه ــون نف ــب حــدود 14/3 و 3/4 میلی ــه ترتی ــازمان در ســال 1399 ب س
تعــداد بیمه شــدگان ســازمان در ایــن ســال بــا نــرخ 1/5 درصــد نســبت بــه ســال پیــش کاهــش یابــد. 
ــته  ــال گذش ــد س ــد همانن ــا 0/7 درص ــال 1398 ب ــه س ــبت ب ــتمری بگیران نس ــداد مس ــال، تع بااین ح
افزایــش می یابــد. ازاین روســت کــه بــر اســاس نتایــج، نســبت پشــتیبانی کاهش یافتــه و بــه عــدد 4/1 

در ســال 1399 خواهــد رســید.

بــا کاهــش نــرخ رشــد تعــداد بیمه شــدگان نســبت بــه ســال 1398 و افزایــش نــرخ رشــد دســتمزدها، 
درآمدهــای کســورات ســازمان بــا احتســاب ســهم دولــت حــدود 2،161 هــزار میلیــارد ریــال پیش بینــی 
می شــود. انتظــار مــی رود درآمــد ســازمان نســبت بــه ســال 1398 اندکــی )حــدود 2 درصــد( افزایــش 
ــداد  ــون تع ــال، چ ــت. بااین ح ــد یاف ــش خواه ــز افزای ــازمان نی ــتمری س ــدات مس ــه تعه ــد. البت یاب
ــاخص  ــت ش ــدت وضعی ــتکم در کوتاه م ــت، دس ــتر اس ــتمری بگیران بیش ــداد مس ــدگان از تع بیمه ش

مالــی تعهــدی ســازمان مثبــت خواهــد بــود.

مفاهیم کلیدی: نماگر اقتصادی، تورم، اشتغال، منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی

عنوان: تحوالت نماگرهای اقتصاد ایران در سال 99 و تأثیر آن 
بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی

مجری:  محمود محمودزاده
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ناظر: عباس خندان
گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات

سال: 1398

چکیده: 
ــوه  ــرایط بازنشســتگی و نح ــات پیشــنهادی در خصــوص ش ــه اصالح ــه بررســی و ارائ ــش ب ــن پژوه ای
محاســبه مســتمری بازنشســتگی در ســازمان تأمیــن اجتماعــی و شــناخت اصالحــات پیشــنهادی دربــاره 
ــه تصویــری دقیــق  ــا ضمــن ارائ شــرایط بازنشســتگی در ایــن ســازمان می پــردازد. و تــالش می کنــد ت
از شــرایط و روندهــای گذشــته تــا بــه امــروز ســازمان تأمیــن اجتماعــی  پیشــنهادهای مناســب دربــاره 
مقــررات )شــرایط بازنشســتگی و نحــوه محاســبه بازنشســتگی( و دســتورالعمل های موردنیــاز ارائــه کنــد.

این پژوهش از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و داده ها و اطالعات موجود استفاده کرده است.

ــرای شــیوه  ــت ب ــی ثاب ــوان الگوی ــه نمی ت ــد ک ــه و بررســی اصالحــات نشــان می ده ــن مطالع ــج ای نتای
ــرد  ــوان از تجــارب کشــورها اســتفاده ک ــا می ت ــت ام محاســبه و شــرایط بازنشســتگی در کشــورها یاف
ــی  ــج حاک ــود. نتای ــران را طراحــی و پیاده ســازی نم ــرای ای ــوب ب ــه اصالحــات ممکــن و مطل ــا گزین ت
ــا محدودیــت ســقف ســن و ســابقه(، افزایــش  از آن اســت کــه افزایــش ســن و ســابقه بازنشســتگی )ب
تعــداد ســال های مــالک بــرای تعییــن مســتمری )به شــرط شــاخص بنــدی بــا معیــار مشــخص(، تعییــن 
شــیوه دقیــق شــاخص بندی مســتمری، تعدیــل شــیوه و میــزان بهره منــدی بازمانــدگان، عــدم افزایــش 
نــرخ حــق بیمــه، بازنگــری در شــرایط بازنشســتگی پیــش از موعــد و ایجــاد الیــه پایــه بــرای سیســتم 
بازنشســتگی، اســتراتژی تدریــج گرایــی در طراحــی و اجــرای اصالحــات، ازجملــه مهم تریــن اقدامــات و 
اســتراتژی های اصالحــات اســت کــه می تــوان بــر مبنــای آن مــدل متناســب بــا ایــران را طراحــی کــرد. 
درنهایــت، تأثیــر ایــن اصالحــات بــر پایــداری مالــی و کفایــت مســتمری موضوعــی اســت کــه درنتیجــه 

طراحــی نمونه هــای مختلــف اصالحــات و محاســبه نتایــج آن بایــد ســنجیده شــود.

ــن  ــتگی، س ــای بازنشس ــات صندوق ه ــی، اصالح ــن اجتماع ــتمری ، تأمی ــدی: مس ــم کلی مفاهی
ــدگان ــتگی، بازمان بازنشس

عنوان: بازنگری و اصالح شرایط بازنشستگی و نحوه محاسبه مستمری ها 
در جهت پایداری مالی و تقویت عدالت در بهره مندی از مزایا

مجری:  دانشگاه الزهرا )س(، حمید کردبچه
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ناظر: اسمعیل گرجیپور 
گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات

سال: 1398

چکیده: 
ــی  ــا ویژگی های ــر، ب ــی فراگی ــه اجتماع ــرح بیم ــرای طراحــی ط ــی ب ــه راهکارهای ــه ارائ ــش ب ــن پژوه ای
ــا شــرایط شــغلی و درآمــدی  ــران و متناســب ب ــزد و حقوق بگی ــه بیمــه اجتماعــی م ــاوت نســبت ب متف
ــایر  ــات س ــری و تجربی ــی نظ ــه مبان ــن ارائ ــد ضم ــالش می کن ــردازد و ت ــر می پ ــر حقوق بگی ــار غی اقش
ــژه در مــورد طــرح بیمــه فراگیــر و توســعه دامنــه پوشــش  کشــورها در مــورد  تأمیــن اجتماعــی، به وی
نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی و نظــام تأمیــن اجتماعــی چندالیــه و برقراری تــور ایمنــی اجتماعی، 
راهکارهایــی بــرای اجــرای طــرح بیمــه فراگیــر و تأمیــن مالــی و توجیــه منطقــی هزینه هــا زمینــه را بــرای 

اجــرای برنامه هــای اقتصــادی، رفــع موانــع کســب وکار و توســعه اشــتغال پایــدار فراهــم ســازد.

در این پژوهش از روش پیمایشی پرسشنامه ای استفاده شده است. 

ــش  ــاًل بخ ــا، عم ــن بیمه ه ــودن ای ــاری نب ــل اجب ــه دلی ــه ب ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
ــد،  ــه گــردش درمی آورن ــه اداری( را ب ــاً بخــش واقعــی اقتصــاد )ن قابل توجهــی از ایــن اقشــار کــه اتفاق
اقــدام بــه بیمــه پــردازی نمی کننــد. لــذا واقعیــت جامعــٔه امــروز ایــران ایــن اســت کــه اقشــار کارمنــد 
و اداری )به اصطــالح یقه ســفید( برخــوردار از مزایــای بازنشســتگی مناســب بــا پوشــش تقریبــاً کاملــی 
هســتند، درحالی کــه قشــر کارگــر درگیــر تأمیــن حداقــل نیازهــای رفاهــی خــود اســت. ایــن در حالــی 
اســت کــه بخــش قابل توجهــی از مشــارکت در پرداخــت حــق بیمــه از ســوی دولــت انجــام می شــود. 
لــذا عدالــت اجتماعــی در چنیــن مدلــی قابــل تحقــق نیســت. مطالعــات ایــن تحقیــق نشــان داد کــه 
ایــن مشــکل در بســیاری دیگــر از کشــورها نیــز وجــود دارد. راهــکار برخــی از کشــورها، ایجــاد یــک 
ــا  ــت ت ــه اس ــد بیم ــیب پذیر و فاق ــار آس ــرار دادن اقش ــش ق ــت پوش ــرای تح ــر ب ــی فراگی ــور حمایت ت
ــه  ــاً تحــت نظام هــای بیمــٔه چندالی حداقــل نیازهــای ایشــان تأمیــن گــردد. در ایــن مــدل کــه عموم
دنبــال شــده، رکــن نخســت بیمــه ای کشــور، بیمــٔه پایــه ای فراگیــر بــرای تمامــی اقشــار جامعــه تعریــف 
ــتگی  ــتمری بازنشس ــاً مس ــتگی )عمدت ــای بازنشس ــی از مزای ــطح حداقل ــت، س ــن حال ــود. در ای می ش
حداقلــی، ازکارافتادگــی و فــوت( بــرای همــٔه اقشــار تعریــف می شــود و در رکن هــای ثانویــه و 
ــا  ــن مزای ــطح ای ــش س ــه افزای ــدام ب ــتر اق ــارکت بیش ــا مش ــد ب ــراد می توانن ــی، اف ــای تکمیل طرح ه
ــا بازنشســتگی شــرکتی  ــداز ی نماینــد. ضمــن اینکــه رکن-هــای دیگــری همچــون صندوق هــای پس ان
یــا خصوصــی نیــز وجــود دارد کــه افــراد بــا مشــارکت در آن هــا می تواننــد ســطح مزایــای دریافتــی در 

ــه حداکثــر برســانند. دوران بازنشســتگی خــود را ب

مفاهیم کلیدی: بیمه اجتماعی فراگیر، نظام جامع رفاه نظام تأمین اجتماعی چندالیه، تور ایمنی اجتماعی

عنوان: مطالعه امکان سنجی طرح بیمه اجتماعی فراگیر با تأکید بر 
روش های تأمین مالی

مجری:  علی رضا اشرفی احمدآباد
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ناظر: نرگس اکبرپور روشن
گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات

سال: 1398

چکیده: 
ایــن پژوهــش بــه ارزیابــی مالــی قوانیــن تأثیرگــذار بــر طــرح تأمیــن اجتماعــی مصــوب 1354 می پــردازد و 
تــالش می کنــد  ضمــن شناســایی قوانیــن تأثیرگــذار، بــه مــواردی از قبیــل احصــا تعــداد افــراد متأثــر بــه 
تفکیــک قوانیــن؛ بررســی شــاخص های اصلــی بیمــه ای )نظیــر نســبت منابــع به مصارف، نســبت پشــتیبانی 
و ...( طــرح تأمیــن اجتماعــی بــر اســاس صــرف قانــون تأمیــن اجتماعــی مصــوب 1354؛ ارزش گــذاری مالی 

قوانیــن و مقــررات تأثیرگــذار و بررســی ابعــاد اجتماعــی قوانیــن و مقــررات تأثیرگذار بپــردازد. 

این پژوهش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است.

ــود  ــت خ ــدای فعالی ــور از ابت ــی کش ــن اجتماع ــام تأمی ــه نظ ــد ک ــان می ده ــش نش ــن پژوه ــج ای نتای
دســتخوش تحــوالت و تغییراتــی بــوده کــه اغلــب دارای آثــار مالــی کوتاه مــدت یــا بلندمــدت بــوده اســت. 
طــی ســالیان گذشــته و بــا کاهــش میــزان اشــتغال زایی در کشــور، سیاســت ها و برنامه هــای مختلفــی 
ــا به طــور مســتقیم  ــن سیاســت ها و برنامه ه ــب ای ــه اغل ــد ک ــه اجــرا درآم ــن مشــکل ب ــع ای جهــت رف
یــا غیرمســتقیم بــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی تأثیــر گذاشــت. قانون هــای مختلــف بازنشســتگی پیــش 
از موعــد و در بعضــی مواقــع تحــت عنــوان ســخت و زیــان آور، قانــون نوســازی صنایــع، معافیــت ســهم 
حــق بیمــه کارفرمایــان و... ازجملــه راهکارهایــی بــوده کــه در چنــد دهــه اخیــر، جهــت حــل مشــکالت 
ــه عبارتــی در ایــن سیاســت ها و  ــازار کار و تنظیــم خروجی هــا ورودی هــای آن، اتخــاذ شــده اســت. ب ب
برنامه هــا، دولــت بــه قیمــت فشــار بــر جریــان منابــع مالــی و مصــارف ســازمان تأمیــن اجتماعــی، بــه 
دنبــال حــل مشــکالت بــازار کار بــوده و به نوعــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــار مســئولیت دولــت در ایــن 
ــرای بازنشســتگی های پیــش از  ــی اضافــی قانون گــذار ب ــه دوش گرفتــه اســت. تعهــدات مال زمینــه را ب
ــود، به موقــع پرداخــت نگردیــد و همیــن  ــر عهــده دولــت گذاشــته ب موعــد و امتیــازات حمایتــی کــه ب
امــر بــر وخامــت وضــع مالــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی افــزود. در 40 ســال تجربــه بازنشســتگی پیــش 
از موعــد ، حــدود 634 هــزار نفــر از کل بازنشســتگان در ســال 1395 را شــامل می شــوند کــه درمجمــوع 
ــه همــراه داشــته اســت. همچنیــن،  ــرای ســازمان ب ــی ب ــار مال ــه 54 هــزار میلیــارد تومــان ب نزدیــک ب
تحلیــل بــار قوانیــن یادشــده بــه تفکیــک بــر چهــار مبنــای تعــداد مشــمولین، تعــداد ســال های ارفــاق 

شــده، مقــدار کل حــق بیمــه پرداخــت نشــده و درنهایــت بــار مالــی ســرانه ارائــه شــده اســت. 

مفاهیم کلیدی: ارزیابی مالی قوانین، نظام تأمین اجتماعی، شاخص های بیمه ای، بازنشستگی پیش از موعد

عنوان: ارزیابی مالی قوانین تأثیرگذار بر جریان منابع و مصارف 
سازمان تأمین اجتماعی

مجری:  حسین مشیری تبریزی
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گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات
سال: 1398

چکیده: 
ایــن طــرح بــه ایجــاد یــک بســتر سیســتمی و نرم افــزاری بــرای تحلیــل کمــی حلقه هــای تشــدیدکننده 
ــرح  ــن ط ــام ای ــل انج ــردازد. دلی ــی می پ ــن اجتماع ــازمان تأمی ــدات س ــکاف تعه ــده ش ــا تضعیف کنن ی
نبــود یــک تحلیــل جامــع سیســتمی از وضعیــت ســازمان بــوده اســت کــه از طریــق آن بتــوان ابعــاد 
ــگاه جامع نگــر  ــع و مصــارف ســازمان را در یــک ن گوناگــون و ســؤاالت متنــوع پیرامــون مدیریــت مناب
ــد.  ــان نقــدی ســازمان را بررســی نمای ــرای پایدارســازی جری ــر ب ــر ســناریوهای مؤث ــرده، اث ــل ک تحلی
ــع و مصــارف  ــر مناب ــر ب ــل و ریشــه های مؤث ــزاِر شفاف ســازی عوام ــا ایجــاد بســتر نرم اف ــن طــرح، ب ای
ــا بهره گیــری از رویکــرد سیســتمی )همه جانبه نگــر(، زمینــه یــک فضــای  ســازمان تأمیــن اجتماعــی ب

ــر دانــش و اطالعــات را فراهــم کــرده اســت.  ــرای سیاســت گذاری مبتنــی ب تعاملــی ب

در ایــن پژوهــش طراحــی و تدویــن داشــبورد بــرای مــدل سیســتمی بــا اســتفاده از روش سیســتم های 
پویــا انجــام شــده اســت. 

ــت  ــون دریاف ــی چ ــعه یافته و امکانات ــر وب توس ــی ب ــبوردی مبتن ــب داش ــرح در قال ــن ط ــتاورد ای دس
ــه  ــامانه ب ــن س ــت.. ای ــده اس ــه ش ــه آن اضاف ــازی ب ــیت، سناریوس ــل حساس ــوداری، تحلی ــزارش نم گ
ــات  ــرای اتخــاذ تصمیم ــک شــرایط ســازمان ب ــان و دینامی ــع، همزم ــرای درک جام ــران ب ــم گی تصمی
ــارف  ــع و مص ــر مناب ــر ب ــل مؤث ــن عوام ــط بی ــتمی رواب ــاختار منطقی-سیس ــا و س ــر داده ه ــی ب مبتن
ــود: در  ــاره نم ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــامانه می ت ــای س ــه قابلیت ه ــد. ازجمل ــک می کن ــازمان کم س
نظرگیــری حــدود 600 متغیــر در زیرسیســتم های مختلــف ســازمان، نمایــش وضــع موجــود ســازمان، 
ــا ســناریوهای ســاخته شــده  ــف و امــکان مقایســه وضــع موجــود ب امــکان ســاخت ســناریوهای مختل
ــر اســاس  ــن پاســخ ها ب ــه ســؤاالت متعــددی پاســخ داد. ای ــوان ب ــن ســامانه می ت ــا توســعه ای اســت. ب

ــود. ــل می ش ــا حاص ــر و داده ه ــیاری متغی ــداد بس تع

مفاهیم کلیدی: داشبورد، مدل سیستمی منابع و مصارف، سازمان تأمین اجتماعی

عنوان: تهیه داشبورد برای مدل سیستمی منابع و مصارف سازمان 
تأمین اجتماعی

مجری:  پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک(
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ناظر: دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی
گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات

سال: 1398

چکیده:
ایــن طــرح بــه محاســبه حــق بیمــه الزم بــرای خریــد ایــام فاقــد بیمــه پــردازی و ارزیابــی آکچوئــرال 
ــر منابــع و مصــارف  ــه بیمه شــدگان اجبــاری ب تأثیــرات ناشــی از فــروش ایــام فاقــد بیمــه پــردازی ب
ســازمان تأمیــن اجتماعــی می پــردازد. در ایــن مطالعــه، از اطالعــات تعــداد9،517،282 نفــر 
ــبات در دو  ــام محاس ــرای انج ــال 1397، ب ــی در س ــن اجتماع ــازمان تأمی ــاری س ــدگان اجب بیمه ش
ــاری  ــاری و بیمه شــدگان اجب ــناریوی اول کل بیمه شــدگان اجب ــتفاده شــده اســت. در س ــناریو اس س
کــه در بــازه ســنی 45 الــی 55 ســال قــرار دارنــد و دارای ســابقه کاری 15 الــی 25 ســال هســتند و 
ــناریوی  ــه شــده اســت. در س ــناریو 5 ســال در نظــر گرفت ــن س ــد در ای ــر ســال های قابل خری حداکث
دوم ، تمامــی بیمه شــدگان اجبــاری دارای ایــام فاقــد ســابقه بیمــه پــردازی بــا ســن حداکثــر 60 ســال 

ــده اند. ــه ش ــر گرفت در نظ

این مطالعه از روش هزینه یابی اعتبار پیش بینی نشده مبتنی بر واحد، استفاده شده است. 

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه منابــع مالــی حاصلــه )حــق بیمه هــای دریافتــی( مابیــن 216 
ــود. از طــرف دیگــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی می بایســت  ــال خواهــد ب ــارد ری ــا 3212 هــزار میلی ت
بــا توجــه بــه ســناریوهای محتمــل حداقــل 140 برابــر و حداکثــر 650 برابــر حــق بیمــه دریافتــی را 
طــی 50 الــی 70 ســال آینــده بازپرداخــت نمایــد. عــالوه بــر آن، بالغ بــر 36000 ضریــب آکچوئــرال 
بــه تفکیــک جنســیت و وضعیــت تأهــل بــرای ترکیبــات مختلــف ســن، ســابقه، تعــداد ســال های ایــام 
ــا به کارگیــری ضرایــب مذکــور، به راحتــی قــادر  ــران ب ــرآورد شــده اســت. کارب فاقــد بیمــه پــردازی ب

بــه محاســبه حــق بیمــه مربوطــه بــرای بیمه شــدگان خواهنــد بــود. 

مفاهیــم کلیــدی: محاســبه حــق بیمــه، ایــام فاقــد بیمــه پــردازی، ارزیابــی آکچوئــرال، منابــع و 
مصــارف، ســازمان تأمیــن اجتماعــی

عنوان: بررسی امکان سنجی خرید ایام فاقد بیمه پردازی بیمه شدگان 
سازمان تأمین اجتماعی

مجری:  رضا افقی
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ناظر: حبیب انصاری سامانی
گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات

سال: 1398

چکیده:
در ایــن طــرح رویکردهــای ســرمایه گذاری در صندوق هــای بیــمٔە اجتماعــی بــا تأکیــد بــر انطبــاق زمانــی 
دارایی هــا و تعهــدات موردبررســی قــرار گرفتــه اســت و در ایــن راســتا بــه موضوعاتــی چون ســرمایه گذاری 
ــه، درون ســپاری یــا برون ســپاری حوزه هــای ســرمایه گذاری، انطبــاق زمانــی دارایی هــا  ــه و فعاالن منفعالن
ــان  ــای جری ــات و ویژگی ه ــی الزام ــن بررس ــرح ضم ــن ط ــن ای ــود. همچنی ــه ش ــدات و ... پرداخت و تعه
نقــدی ســرمایه گذاری ها در صندوق هــای تأمیــن اجتماعــی، بــه بررســی تجربــه ســایر کشــورها از منظــر 
نــوع صنــدوق، میــزان ذخایــر، عمــر صنــدوق و دیگــر مــوارد مذکــور می پــردازد و درنهایــت بــا توصیــف 

وضعیــت فعلــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی در ایــن زمینــه، راهکارهایــی ارائــه می کنــد.

در ایــن پژوهــش از روش مطالعــه اســنادی و کتابخانــه ای و همچنیــن تحلیــل داده هــای جمع آوری شــده 
از جریــان درآمدهــا و مصــارف ســازمان تأمیــن اجتماعــی و رونــد زمانــی آن هــا، اســتفاده شــده اســت.

ــه  ــت از آن دارد ک ــی حکای ــن اجتماع ــازمان تأمی ــی س ــرد مال ــی عملک ــه و بررس ــن مطالع ــج ای نتای
ــی  ــه ای، بده ــان هزین ــه جری ــبت ب ــدی نس ــدی نق ــان درآم ــودن جری ــن ب ــل پایی ــن عام اصلی تری
ــدوق  ــدی صن ــان درآم ــم جری ــش اعظ ــد. بخ ــی می باش ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ــت ب ــاالی دول ب
ــا  ــن 81 ت ــان )بی ــای بازنشســتگی و درم ــد حاصــل از حــق بیمه ه ــوع درآم ــی را مجم ــن اجتماع تأمی
ــای  ــوق و مزای ــوع حق ــدوق را مجم ــه ای صن ــان هزین ــش جری ــن بخ ــد( و بزرگ تری ــرز 98,7 درص م
ــه  ــد ک ــان می دهن ــا نش ــن آماره ــد. ای ــکیل می ده ــد( تش ــا 69 درص ــن 62 ت ــاء )بی ــتگی اعض بازنشس
مؤلفــه ســرمایه گذاری و بازدهــی ناشــی از آن در درآمدهــای صنــدوق تأمیــن اجتماعــی ایــران تقریبــاً 
ــی  ــه به تنهای ــان درآمــدی را تشــکیل می دهــد. همیــن نکت ــر از 5درصــد از جری ــدارد و کمت تأثیــری ن
ــی را  ــن اجتماع ــدوق تأمی ــرمایه گذاری در صن ــه س ــه مقول ــبت ب ــی نس ــرد کل ــر رویک ــرورت تغیی ض
نمایــان می ســازد. بــر همیــن اســاس، امکان ســنجی اتخــاذ رویکردهــای منفعالنــه و فعاالنــه و همچنیــن 
ــد  ــی می توان ــن اجتماع ــازمان تأمی ــع س ــرمایه گذاری مناب ــت س ــپاری در مدیری ــپاری و برون س درون س

ــد. ــاب آی ــی به حس ــرد اساس ــک راهب ی

مفاهیــم کلیــدی: ســرمایه گذاری منفعالنــه، ســرمایه گذاری فعاالنــه ، صندوق هــای بیــمٔە 
ــی ــن اجتماع ــازمان تأمی ــی، س اجتماع

عنوان: رویکردهای سرمایه گذاری در صندوق های بیمٔه اجتماعی با 
تأکید بر انطباق زمانی دارایی ها و تعهدات

مجری:  پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
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گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری
سال: 1398

چکیده: 
ایــن پژوهــش بــه بیــان مبانــی و بایســته های قانونــی دو وظیفــه اصلــی )تقنیــن و نظــارت( قــوه مققنــه 
بــه محوریــت مجلــس شــورای اســالمی در قانــون اساســی و فرآینــد انجــام آن می پــردازد و بــه تشــریح 
چگونگــی تعامــالت ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا اشــاره بــه دوره هــای اخیــر یعنــی ســه دوره نهــم ، دهم 
و یازدهــم مجلــس در ایــن بســتر قانونــی بپــردازد. همچنیــن در ایــن پژوهــش تــالش شــده اســت تــا 
چالش هــا و مشــکالت ارتباطــی ســازمان بــا مجلــس شناســایی شــود و راهکارهایــی بــرای آن ارائــه شــود. 

این پژوهش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و همچنین مصاحبه کیفی انجام شده است.

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی در ایــن تعامــالت در حــوزه تقنیــن 
ــح  ــا و لوای ــش از 10% کل طرح ه ــا بی ــاط ب ــده در ارتب ــورت فزاین ــذاری به ص ــر دوره قانون گ در ه
ــواره  ــوده و هم ــی ب ــن اجتماع ــه تأمی ــا مقول ــط ب ــه مرتب ــس شــورای اســالمی ک در دســتور کار مجل
ــا توجــه  ــده و بدیهــی اســت ب ــی گردی ــه انجــام فعالیت هــای گســترده قانون ــر ب ــن راســتا ناگزی در ای
ــاً یکــی از نهادهــای اجرایــی کل کشــور در میــان تمامــی  ــه اینکــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی صرف ب
ــن  ــه تأمی ــس ب ــی مجل ــات تقنین ــاص 10% اقدام ــد، اختص ــر می باش ــای دیگ ــا و نهاده وزارتخانه ه
اجتماعــی کــه به منظــور اثرگــذاری کارشناســی همــواره مســتلزم تعامــالت گســترده ای نیــز می باشــد، 
رقــم چشــمگیری در ایــن فرآینــد بــه نظــر می رســد. در حــوزه نظــارت مجلــس نیــز پاســخگویی بــه 
ــاً در دو دوره  ــن اجتماعــی صرف ــا ســازمان تأمی ــس ب ــدگان مجل ــه نماین ــزار مکاتب ــر 55 ه ــم بالغ ب رق
نهــم و دهــم و نیــز کیفیــت و کمیــت ســایر اقدامــات نظارتــی نماینــدگان مجلــس از قبیــل تذکــر ، 
ســؤال از وزیــر محتــرم تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعــی و انجــام تحقیــق و تفحــص و شــکایات مردمــی بــه 
کمیســیون اصــل 90 قانــون اساســی از عملکــرد ســازمان تأمیــن اجتماعــی، گســتردگی انجــام تعامــل 

ــن حــوزه مجلــس را نشــان می دهــد. مســتمر ســازمان تأمیــن اجتماعــی در ای

مفاهیم کلیدی: نظام ارتباطی، سازمان تأمین اجتماعی، مجلس شورای اسالمی، 

عنوان: تدوین و پیاده سازی نظام ارتباطی با مجلس شورای اسالمی
مجری:  فرحناز قهقرایی
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گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری
سال: 1398

چکیده: 
ایــن طــرح بــه بررســی اصــول و مبانــی حقوقــی الزامــات رعایــت ســه جانبه گرایــی در تأمیــن اجتماعــی 
ــه بررســی و معرفــی الزامــات رعایــت اصــل ســه جانبه گرایــی در اســناد  ــردازد و تــالش می کنــد ب می پ
بین المللــی و ســیر تطــور قانونــی اصــل ســه جانبه گرایــی در قوانیــن و مقــررات حــوزه تأمیــن اجتماعــی 
بپــردازد. همچنیــن تــالش می کنــد ضمــن معرفــی آثــار و نتایــج مطلــوب رعایــت اصــل ســه جانبه گرایــی 
ــه جانبه  ــل س ــق اص ــش روی تحق ــای پی ــع و چالش ه ــی موان ــه معرف ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی در س

گرایــی در ســازمان تأمیــن اجتماعــی بپــردازد و راهکارهایــی بــرای ارتقــای آن ارائــه کنــد.

در ایــن پژوهــش از روش مطالعــه اســنادی و کتابخانــه ای و همچنیــن روش مصاحبــه نیمــه ســاختاریافته 
اســتفاده شــده است.

ــای  ــق رویه ه ــل و مطاب ــی در عم ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
جــاری، کاســتی هایی در انطبــاق و رعایــت معیارهــای نظــام عــدم تمرکــز اداری در مــورد آن مشــاهده 
ــتقل  ــددی مس ــی متع ــط قانون ــب ضواب ــه به موج ــی آن ک ــخصیت حقوق ــه ش ــه اینک ــردد. ازجمل می گ
ــا دخالــت  تعییــن گردیــده اســت، گاهــی مــورد خدشــه قــرار می گیــرد، برخــی از اعضــا و ارکان آن ب
ــف و  ــارت خفی ــر از نظ ــوارد فرات ــی م ــر آن در برخ ــت ب ــارت دول ــد و نظ ــاب می گردن ــت انتخ دول
ــه کاهــش اثربخشــی آن می شــود.نقض  ــن امــر در مــواردی منجــر ب قیمومیتــی اعمــال می گــردد و ای
اصــول و معیارهــای عــدم تمرکــز اداری در مــورد ســازمان تأمیــن اجتماعــی بیشــترین تأثیــرات منفــی 
را بــر نحــوه اجــرای رویکــرد ســه جانبه گرایــی بــر ایــن ســازمان بــه جــا می گــذارد.  بیشــترین ســهم 
ــه هیئــت امنــاء اســت؛  در اعمــال رویکــرد ســه جانبه گرایــی در ســازمان تأمیــن اجتماعــی، متعلــق ب
ــتقیمی در  ــش مس ــرار دارد و نق ــی ق ــن اجتماع ــازمان تأمی ــاختار س ــگاه آن در رأس س ــه جای چراک

ــد. ــا می نمای ــی ایف ــن اجتماع تشــکیل و انتخــاب اعضــای ســایر ارکان ســازمان تأمی

مفاهیم کلیدی: سازمان تأمین اجتماعی، نظام عدم تمرکز اداری، سه جانبه گرایی.

عنوان: بررسی الزامات رعایت اصل سه جانبه گرایی در سازمان 
تأمین اجتماعی

مجری:  محمدرضا جوان جعفری و احمد کتابی رودی
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ناظر: اکبر حسن پور
گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری

سال: 1398

چکیده: 
ایــن طــرح بــه آسیب شناســی و تعییــن شــکاف های اســتراتژیک نظــام جــذب و اســتخدام در ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی می پــردازد و تــالش می کنــد بامطالعــه و تدویــن چارچوب هــای نظــری مرتبــط بــا نظــام تأمیــن 
نیــروی انســانی، مطالعــه وضعیــت موجــود نیــروی انســانی و تحلیــل ضوابــط و فرایندهــای مدیریــت منابــع 
انســانی ســازمان تأمیــن اجتماعــی، تحلیــل عوامــل محیطــی، رونــد متغیرهــای جمعیــت شــناختی، ترکیــب 
جمعیتــی و پیش بینــی عرضــه و تقاضــا در حــوزه منابــع انســانی ســازمان تأمیــن اجتماعــی و انجــام مطالعات 
تطبیقــی )ســازمان های داخلــی و خارجــی( درزمینــٔه نظام هــای جــذب و اســتخدام بــه تدویــن فرایندهــا و 
فعالیت هــای برنامه ریــزی، کارمنــد یابــی، جــذب و به کارگیــری مبتنــی بــر شایســتگی و تدویــن شــاخص ها 

و روش هــای ارزیابــی کارایــی و اثربخشــی فرایندهــای پیشــنهادی در ایــن ســازمان بپــردازد.

در این پژوهش از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است.

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه در حــال حاضــر نظــام جــذب و اســتخدام ســازمان در چارچوب 
ســاختار و مقــررات جــاری ازجملــه مفــاد آیین نامــه اســتخدامی ســازمان، ضابطــه اســتخدامی و قوانیــن 
ــی  ــاد یکپارچگ ــور ایج ــی آن به منظ ــرورت بازطراح ــه ض ــد ک ــل می نمای ــتی عم ــررات باالدس و مق
ــل و  ــوه تعام ــا و نح ــا و خروجی ه ــف ورودی ه ــق بازتعری ــانی از طری ــع انس ــت مناب ــای مدیری فراینده
اولویت بنــدی آن هــا بــر اســاس اصــول و مبانــی و چارچوب هــا و اســتانداردهای مدیریــت منابــع انســانی، 
ــا عنایــت بــه شــرح پیشــگفت، الزم  در ســطح راهبــردی ســازمان تشــخیص داده شــده اســت.  لــذا ب
اســت در راســتای هــدف فــوق االشــاره، بــا پیشــروی قــرار دادن ســند جهت گیــری راهبــردی و مــدل 
مدیریــت منابــع انســانی ســازمان، به منظــور دسترســی بــه منابــع انســانی کافــی و باکیفیــت در زمــان 
ــی و چارچوب هــا  ــی، جــذب و به کارگمــاری، بازطراح الزم، فعالیت هــای برنامه ریــزی، کارمنــد یاب
ــوند  ــث می ش ــه باع ــی ک ــی فرآیندهای ــردد. برخ ــریح گ ــا، تش ــک از آن ه ــر هری ــم ب ــات حاک و الزام
ــد قابلیت هــای  ــا ســازمان بتوان ــد ت ــق یابن ــع انســانی تطبی ــات مناب ــا عملی شایســتگی های محــوری ب
نویــن در راســتای دســتیابی بــه اســتراتژی ها را کســب نمایــد عبارت انــد از: برنامه ریــزی، کارمندیابــی، 
آمــوزش، کارگیــری، تــرک یــا جابه جایــی . شــایان ذکر اســت رابطــه متقابــل بیــن بــرآورد نیــروی کار 
ــا  ــد نیازه ــزی مشــخص می کن ــرا برنامه ری ــه شــغلی وجــود دارد، زی ــت کارراه ــزی( و مدیری )برنامه ری

کدامنــد و چــه بخشــی از آن هــا از طریــق منابــع داخلــی قابــل تأمیــن اســت. 

مفاهیم کلیدی: نظام جذب، استخدام، سازمان تأمین اجتماعی، منابع انسانی، شایستگی

عنوان: کدگذاری اقالم و مشاغل و فعالیت های بانک اطالعاتی 
ISCO و ISIC سازمان تأمین اجتماعی بر اساس استاندارد

مجری:  محمدعلی بابایی زکلیکی
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گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری
سال: 1398

چکیده: 
ــه بزرگ تریــن و مهم تریــن صنــدوق بازنشســتگی  ــوط ب در ایــن پژوهــش قوانیــن، مقــررات و آرای مرب
ــن  ــت. همچنی ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــه و بررس ــی موردمطالع ــن اجتماع ــدوق تأمی ــی صن ــور یعن در کش
ازآنجاکــه بــا دیــد حقوقــی بــه ایــن تحــوالت نگریســته شــده اســت، تحــوالت مزبــور از حیــث انطبــاق 
بــا »اصــل امنیــت حقوقــی« کــه جامــع بســیاری از اصــول شــکلی و ماهــوی حقوق اســت، موردســنجش 

و ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت.  

ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش مطالعــه اســنادی و کتابخانــه ای بــا تأکیــد بــر مطالعــه تاریخــی انجــام 
ــده است. ش

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه نشــان می دهــد کــه تــورم قوانیــن و مقــررات متعــارض در ایــن 
حــوزه بســیار زیــاد اســت و قوانیــن و مقــررات مکــرراً دســتخوش تغییــر و اصــالح شــده اند. قانون گــذار 
و مقــررات گــذار بــه نحــو گســترده و بــدون توجــه بــه اصــول و مبانــی محاســبات بیمــه ای بــه دنبــال 
توســعه دامنــه شــمول بازنشســتگی پیــش از موعــد و اعطــای ســنوات ارفاقــی بــوده اســت. متأســفانه 
در ایــن زمینــه هیــچ توجهــی بــه منابــع مالــی و فشــار درهم شــکننده ای کــه بــر پیکــره نظــام بیمــه ای 
تأمیــن اجتماعــی و مجموعــه بیمــه پــردازان آن وارد می شــود، نشــده اســت. گویــا قوانیــن و مقــررات 
مزبــور راه حــل تمــام ســختی ها، مصائــب و مشــکالت پیــش روی کارگــران شــاغل در مشــاغل ســخت و 
زیــان آور را تنهــا در بازنشســتگی پیــش از موعــد ایشــان دانســته اند. لطفــی کــه نــه از هزینــه عمومــی، 
ــت  ــه پرداخ ــق بیم ــه ای ح ــام بیم ــه نظ ــال ب ــا 35 س ــه 30 ی ــدگانی ک ــایر بیمه ش ــب س ــه از جی بلک
نموده انــد و کارفرمایانــی کــه مجبــور بــه پرداخــت 4% حــق بیمــه مــازاد بــر حــق بیمــه عــادی)%20 
موضــوع مــاده 28 قانــون تأمیــن اجتماعــی و 3% بیمــه بیکاری(شــده اند، پرداخــت می شــود. در چنیــن 
شــرایطی وضــع »قانــون جامــع بازنشســتگی در مشــاغل ســخت و زیــان آور« کــه دربرگیرنــده اصالحــات 
تمامــی نواقــص و معایــب اشاره شــده در قوانیــن و مقــررات ســابق ایــن حــوزه باشــد و تــا حــد امــکان از 
شناســایی و ایجــاد مشــاغل ســخت و زیــان آور جدیــد جلوگیــری کنــد، ضرورتــی اجتناب ناپذیــر اســت.

مفاهیم کلیدی: دیوان عدالت اداری، بازنشستگی پیش از موعد، مشاغل سخت و زیان آور

عنوان: سیر تطور قوانین، مقررات و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت 
اداری مرتبط با بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور موضوع قانون تأمین 

اجتماعی در پرتو اصل امنیت حقوقی
مجری:  احمد کتابی رودی و محمدرضا جوان جعفری
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ناظر: علیرضا حسن زاده )دانشگاه تربیت مدرس( و بهروز کتابی )دفتر راهبری سیستم ها(
گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری

سال: 1398

چکیده: 
ــازمان و  ــات در س ــاوری اطالع ــت فن ــود حاکمی ــع موج ــن وض ــدف »تبیی ــه باه ــش ک ــن پژوه در ای
ــازمان  ــرو س ــات در قلم ــاوری اطالع ــت فن ــعه حاکمی ــرح توس ــه ط ــتیابی ب ــی آن و دس آسیب شناس
تأمیــن اجتماعــی« انجــام گرفتــه، ســعی شــده اســت مبانــی منطقــی و چهارچــوب پیشــنهاد ارتقــاء 
ــی اســت و  ــف دولت ــه دارای تکالی ــی ک ــازمان عموم ــک س ــات در ی ــاوری اطالع ــت فن ــگاه مدیری جای
ــازمان  ــردد. س ــه گ ــی دارد، ارائ ــای خصوص ــردم و بخش ه ــت، م ــم از حاکمی ــی اع ــان مختلف ذی نفع

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــق موردبررس ــن تحقی ــوردی در ای ــه م ــوان مطالع ــی به عن ــن اجتماع تأمی

این پژوهش با استفاده از روش کیفی و مبتنی بر بررسی مستندات و مصاحبه ها انجام شده است.  

بــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش در مقایســه ای بــا دیگــر ســازمان های داخلــی و خارجــی انجــام شــد 
و مشــخص گردیــد کــه در تعــداد زیــادی از کشــورها در 80 درصــد مــوارد رابطــه ســازمانی مدیریــت 
ــف شــده اســت. از منظــر  ــازمان به صــورت مســتقیم تعری ــام س ــن مق ــا عالی تری ــات ب ــاوری اطالع فن
ــت و انتصــاب،  ــدازه و مشــابه از حیــث مأموری ــز در بیــش از 70 درصــد ســازمان های هم ان ــی نی داخل
جایــگاه مدیریــت فنــاوری اطالعــات در سلســله مراتب اداری بــدون واســطه بــا عالی تریــن مقــام ســازمان 
دیــده شــده کــه یــا به صــورت یــک معاونــت مســتقل و یــا در حــد اداره کل و دفتــر مســتقل تعریــف 
ــم  ــه مه ــش وج ــات از ش ــاوری اطالع ــت فن ــوغ حاکمی ــت بل ــی وضعی ــا بررس ــن ب ــده اند. همچنی ش
ــتی  ــه به درس ــن زمین ــای ای ــا هدف گذاری ه ــه آی ــئولیت و اینک ــارت، مس ــزار، مه ــد، اب ــی، فرآین آگاه
ــن شــش وجــه به صــورت بصــری نشــان داد  ــر، نمــودار به دســت آمده در ای ــا خی ــرد ی صــورت می پذی
کــه توســعه حاکمیــت فنــاوری اطالعــات به صــورت متــوازن در شــش وجــه فــوق پیــش نرفتــه اســت 
و نیازمنــد تقویــت جــدی در وجــه فرآینــد هســتیم کــه یکــی از مهم تریــن توانمندســازهای حاکمیــت 
فنــاوری اطالعــات اســت. وضعیــت آگاهــی بــه نســبت خــوب بــوده ولــی وجــوه مهــارت و ابــزار بهتــر 

از وجــوه دیگــر هســتند.

مفاهیم کلیدی: مدیریت فناوری اطالعات، آسیب شناسی، سازمان دیجیتالی، پیشران فناوری

عنوان: ارتقاء جایگاه مدیریت فناوری اطالعات در ساختار تشکیالتی واحدها
مجری:  سیدهادی سجادی
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ناظر: قیومی/ ناظر اجرایی: دفتر راهبری سیستم ها
گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری

سال: 1398

چکیده: 
ــه  ــه بلک ــک گزین ــه ی ــی ن ــازمان های محل ــات در س ــاوری اطالع ــات فن ــوزه خدم ــپاری در ح برون س
یــک ضــرورت اســتراتژیک محســوب می شــود تــا ســازمان ها بتواننــد بــر وظایــف اصلــی خــود تمرکــز 
ــت  ــازمانی را در خدم ــع برون س ــاوری، مناب ــک فن ــی و ریس ــای عملیات ــش هزینه ه ــا کاه ــد و ب نماین
اهــداف ســازمانی خــود قــرار دهنــد. در ایــن پژوهــش بــا تبییــن وضعیــت موجــود فرآینــد برون ســپاری 
طرح هــای فنــاوری اطالعــات در 12 محــور اصلــی برون ســپاری و آسیب شناســی فرآینــد برون ســپاری 
بــا یــک مــدل پنج وجهــی، و مطالعــه آخریــن دســتاوردها و تجــارب برون ســپاری در کشــور و همچنیــن 
رهنمودهــای نهادهــا و اســتانداردهای بین المللــی چــون »ایســا«، »کوبیــت«، »آی.تــی.آی.آل«، »ایــزو«، 

پیشــنهادهای اجرایــی و کاربــردی ارائــه شــد.

ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش مطالعــه اســنادی و کتابخانــه ای و روش کمــی پیمایش پرسشــنامه ای 
انجام شــده اســت.

بــا توجــه بــه نتایــج به دســت آمده از ایــن پژوهــش، الگــوی بازطراحــی و ســازوکارهای اجرایــی 
ــد:  ــل می باش ــاد ذی ــی دارای ابع ــن اجتماع ــازمان تأمی ــات س ــاوری اطالع ــای فن ــپاری طرح ه برون س
بــروز رســانی آیین نامــه معامالتــی ســازمان، تدویــن بخشــنامه برون ســپاری طرح هــای فنــاوری 
ــوب  ــوی مطل ــاوا، الگ ــن شــیوه نامه شــورای ف ــی ســازمان، تدوی ــه مال ــانی آیین نام ــروز رس ــات،  ب اطالع
فرآینــد برون ســپاری طرح هــای فنــاوری اطالعــات، پیشــنهاد همــکاری بــا اســتارت آپهــا، الزامــات اســناد 
مناقصــه، پیشــنهادات ســاختاری، پیشــنهادات حــوزه قراردادهــا، آمــوزش، شایســته گزینــی در انتصابــات 

ــی ــک اطالعات ــازمانی و بان ــی، س ــنهادات پژوهش ــپاری، پیش ــیون های برون س ــا و کمیس کمیته ه

مفاهیم کلیدی: سازمان تأمین اجتماعی، فناوری اطالعات، برون سپاری

عنوان: برون سپاری، بازطراحی ساختار و سازوکارهای اجرائی طرح های 
فناوری اطالعات

مجری:  پوراندخت نیرومند
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گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری
سال: 1398

چکیده: 
هــدف اصلــی در پژوهــش حاضــر، طراحــی الگــوی مدیریــت منابــع انســانی مبتنــی بــر تفــاوت نســل ها در 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا تأکیــدی بــر جنبه هــای انگیزشــی مدیریــت کارکنــان )ابزارهــای تشــویق، 
ــاوت  ــل های متف ــود. نس ــغلی( ب ــدی ش ــای رضایتمن ــی، ابزاره ــای انگیزه بخش ــه، ابزاره ــای تنبی ابزاره
دارای رویکردهــا و چشــم اندازهای متفاوتــی در خصــوص اخــالق کاری، رهبــری و اختیــار هســتند. ایــن 
ــورت  ــه در ص ــود ک ــوءتفاهم هایی ش ــا س ــدی ی ــأس و ناامی ــاد، ی ــاد تض ــل ایج ــد عام ــا می توان تفاوت ه
ــرای ســازمان ایجــاد می کنــد. زمــان انجــام کار  عــدم اعمــال مدیریــت مناســب، چالش هــای اساســی ب
بــا قلمــرو زمانــی منطبــق و در محــدوده زمانــی ســال 1398 و قلمــرو مکانــی پژوهــش مشــتمل تمامــی 

شــعب اداره کل تأمیــن اجتماعــی غــرب و شــرق تهــران بــزرگ در نظــر گرفتــه شــده اســت.

روش ایــن پژوهــش از نــوع کیفــی اســت کــه بــر پایــه روش گرانــدد تئــوری )بــدون ســاختار(  انجــام 
شــده اســت. 

بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه در خصــوص ابزارهــای تشــویق در بیــن نســل های مختلــف کارکنــان 
4 کــد محــوری )پــاداش غیرمالــی؛ پــاداش مالــی )غیــر نقــدی(؛ پــاداش مالــی )نقــدی(؛ ویژگی هــای 
تشــویق(، در خصــوص ابزارهــای تنبیــه در بیــن نســل های مختلــف کارکنــان 8 کــد محــوری 
ــی  ــات مال ــت؛ تنبیه ــی مثب ــات مال ــی؛ تنبیه ــی منف ــات غیرمال ــت؛ تنبیه ــی مثب ــات غیرمال )تنبیه
منفــی؛ پیش نیازهــای تنبیــه اثربخــش؛ نظــام مــدون تنبیــه؛ ویژگی هــای تذکــر اثربخــش و همچنیــن 
ــف  ــل های مختل ــن نس ــی در بی ــای انگیزه بخش ــوص ابزاره ــش(، در خص ــه اثربخ ــای تنبی ویژگی ه
کارکنــان 24 کــد محــوری و در خصــوص ابزارهــای رضایتمنــدی شــغلی در بیــن نســل های مختلــف 
ــه احصــاء و دســته بندی شــده اند. درمجمــوع  ــد اولی ــد محــوری و 329 ک ــب 129 ک ــان در قال کارکن

ــده اســت.  ــده، احصــا ش ــای استخراج ش ــوای داده ه ــد از محت ــداد 7084 ک تع

ــازمان  ــت شــغلی، س ــزه بخشــی، رضای ــه، انگی ــاوت نســلی، تشــویق، تنبی ــدی: تف ــم کلی مفاهی
ــی ــن اجتماع تأمی

عنوان: طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر تفاوت نسل ها در 
سازمان تأمین اجتماعی )با تأکیدی بر جنبه های انگیزشی مدیریت کارکنان(

مجری:  نوش آفرین چترچی
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گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری
سال: 1398

 
چکیده: 

ــح  ــاط صحی ــع انســانی درون ســازمان و ارتب ــرد مناب ــردن عملک ــر ک ــروزی، حداکث در ســازمان های ام
آن هــا بــا محیــط اهمیــت بســیار زیــادی پیــدا کــرده و در اولویــت رســالت های بســیاری از ســازمان ها 
قابل رؤیــت اســت. بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه اهمیــت ســازمان تأمیــن اجتماعــی در تأمیــن امنیــت 
ســایر مشــاغل و لــزوم انگیــزه کاری بــاالی آن هــا بــرای ایجــاد امنیــت اداری بــرای ایــن قشــر عظیــم 
ــا  ــناختی ب ــرمایه روان ش ــازمانی و س ــه فرهنگ س ــی رابط ــه بررس ــزارش ب ــن گ ــا، ای ــن آن ه و مراجعی
کارآفرینــی ســازمانی بــا تأکیــد بــر نقــش میانجــی خالقیــت شــغلی کارکنــان ســازمان تأمیــن اجتماعــی 

ــردازد. ــران می پ ــهر ته در ش

ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش پیمایشــی پرسشــنامه ای انجــام شــده اســت  کــه 253 پرسشــنامه ها 
ــد.  ــر کرده ان را پ

بــر اســاس نتایــج  ایــن مطالعــه بیــن خالقیــت شــغلی بــا کارآفرینــی ســازمانی در بیــن کارکنــان ســتاد 
رابطــه وجــود دارد. ضریــب مســیر مســتقیم کارآفرینــی ســازمانی بــه خالقیــت شــغلی مثبــت معنــی دار 
می باشــد )p =0/0001 و β = 0/55 (. بیــن ســرمایه روان شــناختی )امیــد، تــاب آوری، خوش بینی،خــود 
ــتقیم  ــیر مس ــب مس ــود دارد. ضری ــه وج ــان رابط ــن کارکن ــازمانی در بی ــی س ــا کارآفرین ــدی( ب کارآم
  .) β = 0/58 و p =0/0001( کارآفرینــی ســازمانی بــه ســرمایه روان شــناختی مثبــت معنــی دار می باشــد
ــجام  ــن، انس ــای بنیادی ــا، ارزش ه ــعه قابلیت ه ــی، توس ــازی، تیم گرای ــازمانی )توانمندس ــن فرهنگ س بی
و هماهنگــی( بــا کارآفرینــی ســازمانی در بیــن کارکنــان رابطــه وجــود دارد.. بیــن خالقیــت شــغلی بــا 
ســرمایه روان شــناختی در بیــن کارکنــان ســتاد رابطــه وجــود دارد. ضریــب مســیر مســتقیم خالقیــت 
شــغلی بــه ســرمایه روان شــناختی مثبــت معنــی دار می باشــد )p =0/006 و β = 0/24(. بیــن خالقیــت 
ــب مســیر مســتقیم خالقیــت  ــان رابطــه وجــود دارد. ضری ــا فرهنگ ســازمانی در بیــن کارکن شــغلی ب
ــه فرهنگ ســازمانی مثبــت معنــی دار می باشــد )p =0/0001 و β = 0/30 (. خالقیــت شــغلی  شــغلی ب
در رابطــه کارآفرینــی ســازمانی بــا فرهنگ ســازمانی و ســرمایه روان شــناختی کارکنــان نقــش میانجــی 
دارد. حــد پاییــن فاصلــه اطمینــان 0/0079 - تــا حــد بــاالی آن 0/1570 می باشــد کــه حاکــی از عــدم 

معنــی داری ایــن مســیر غیرمســتقیم می باشــد.

مفاهیــم کلیــدی: فرهنگ ســازمانی، ســرمایه روان شــناختی، خالقیــت شــغلی، کارکنــان، ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی

عنوان: بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و سرمایه روان شناختی با کارآفرینی سازمانی    
با تأکید بر نقش میانجی خالقیت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر تهران

مجری:  مهران امیر رضوی
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ناظر: فرشید یزدانی، نعمت اله علیپور، حسام نیکوپور
گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری

سال: 1398

چکیده: 
ــه شناســایی و اولویت بنــدی اجــرای برنامــه راهبــردی در ســازمان تأمیــن اجتماعــی  ایــن پژوَهــش ب
ــد و  ــتخراج کن ــازمان را اس ــتراتژی ها در س ــر اس ــرای مؤث ــل اج ــد مراح ــالش می کن ــردازد و ت می پ
بــا شناســایی موانــع و چالش هــای راهکارهایــی بــرای حــل ریشــه ای موانــع اجــرای برنامــه راهبــردی 

ســازمان ارائــه کنــد. 

این پژوهش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و مصاحبه کیفی انجام شده است.

بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه و برآینــد نظریــات و یافته هــای حاصــل از مصاحبه هــا نشــان می دهــد 
ــرای برنامه ریــزی اســتراتژیک ســازمان  ــوده کــه ب کــه مــدل مشــارکت غیرمتمرکــز بهتریــن مدلــی ب
در ســال 1393 انتخــاب شــده اســت. امــا در بــاب کیفیــت ایــن مشــارکت باوجــود دقــت در فراینــد 
تدویــن، بهبــود محتــوا نســبت بــه دوره هــای پیشــین و بــاال بــودن بلــوغ ســازمانی نســبت بــه گذشــته، 
ــه  ــی ک ــا زمان ــه ت ــت ک ــان داش ــه بی ــوان این گون ــی می ت ــود دارد. به طورکل ــد وج ــای تردی ــوز ج هن
ــرد،  ــرای رفــع تکلیــف صــورت پذی ــاً ب ــه شــیوه نهــادی نباشــد و صرف مشــارکت در تدویــن برنامــه ب
نمی تــوان بــه بــاال رفتــن کیفیــت مشــارکت در تدویــن برنامه هــای ســازمان امیــدوار بــود. به طورکلــی 
ــع«، »مشــکالت  ــع مدیریتــی«، »ضعــف ســاختاری«، »ضعــف در تخصیــص مناب در مصاحبه هــا »موان
حیــن تدویــن برنامــه«، »موانــع فرهنگــی«، »مقاومت هــا در برابــر تغییــر« و »موانــع خارجــی اجــرای 
ــرار  ــاره ق ــم مورداش ــنامه ه ــه در پرسش ــدند ک ــی ش ــه معرف ــرای برنام ــع اج ــوان موان ــه« به عن برنام
گرفتــه بودنــد. در ایــن میــان »عــدم اعتقــاد فکــری و ذهنــی بــه برنامــه« کــه یکــی از موانــع مدیریتــی 

ــه خــود اختصــاص داده اســت. ــا ب ــی کــد را در مصاحبه ه محســوب می شــد بیشــترین فراوان

مفاهیم کلیدی: برنامه راهبردی، سازمان تأمین اجتماعی، موانع فرهنگی، موانع مدیریتی

عنوان: روند پیاده سازی برنامه راهبردی، موانع و بایسته های آن
مجری:  آزاده روشن روان
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ناظر: قیومی
گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری

سال: 1398

چکیده: 
ــه آن مبتــال هســتند مشــکل نیــروی انســانی و ناتوانایــی  امــروزه یکــی از معضالتــی کــه ســازمان ها ب
ــی  ــی و تخصص ــطوح کارشناس ــژه در س ــان به وی ــوه کارکن ــوان بالق ــه از ت ــتفاده بهین ــازمان در اس س
اســت. ایــن پژوهــش ضمــن معرفــی نظــام پیشــنهادات ، و مدل هــای ارزیابــی بــرای ارزیابــی و بهبــود 
ــا اســتقرار و بهبــود نظــام پیشــنهادات مشــکل نیــروی  ــه کــرده اســت تــا ســازمان ها ب ایــن نظــام ارائ
انســانی را مرتفــع ســاخته و بهــره وری خــود را افزایــش دهنــد. و ســپس روش ارزیابــی  و نحــوه برگــزاری 
ــنواره و  ــع جش ــای جام ــورت راهنم ــی به ص ــاه اجتماع ــاون ؛ کار و رف ــطح وزارت تع ــنواره در س جش

ــه شــده اســت. ــدی  ارائ ــی و رتبه بن ارزیاب

ــار  ــر معی ــار و 113 زی ــی نظــام پیشــنهادها حــول 8 معی ــه مــدل ارزیاب ــن مطالع ــج ای ــر اســاس نتای ب
طراحــی شــده اســت. همچنیــن در بخش هایــی از طراحــی مــدل ،از مــدل اروپایــی  تعالــی ســازمانی 
ــاز اســت و  )EFQM( الهــام گرفتــه شــده اســت. هماننــد مــدل EFQM جمــع امتیــازات 1000 امتی
ــود. در  ــیم می ش ــار 8( تقس ــج )معی ــا 7( و نتای ــای 1 ت ــاز )معیاره ــد س ــروه توانمن ــه دو گ ــا ب معیاره
ــار  ــه معی ــاز ب ــار اول( و 400 امتی ــد ســاز ) 7 معی ــای توانمن ــه معیاره ــاز ب ــا 600 امتی ــع امتیازه توزی
ــران  ــتقیم رهب ــارکت مس ــری : مش ــار اول : رهب ــت. معی ــه اس ــص یافت ــتم( تخصی ــار هش ــج) معی نتای
ــران  ــد رهب ــتمی و نظام من ــت سیس ــنهادها ، حمای ــام پیش ــری نظ ــتقرار و  راهب ــی ، اس ــر طراح در ام
ــری  ــازی و راهب ــرای بهس ــع الزم ب ــن مناب ــی و تأمی ــای مال ــنهادها، حمایت ه ــام پیش ــازمان از نظ س
نظــام پیشــنهادها توســط رهبــران، وجــود نگرش هــا و باورهــای صحیــح  راهبــران ســازمان درزمینــٔه 
مشــارکت و پیشــنهادها، بــا  شــاخص 21بــود. معیــار دوم: آمــوزش و توان افزایــی  بــا11 شــاخص. معیــار 
ــازمان دهی  ــارم : س ــار چه ــاخص، معی ــا 11ش ــنهادها  ب ــام پیش ــازی نظ ــات و فرهنگ س ــوم : تبلیغ س
بــا 9 شــاخص، معیــار پنجــم:  مدیریــت دانــش و سیســتم اطالعاتــی بــا 9 زیرمجموعــه، معیــار ششــم 
ــا 8 شــاخص ، معیــار هشــتم:  نتایــج و  ــا 5 شــاخص ، معیــار هفتــم:  نظــام انگیــزش  ب : فرآیندهــا  ب

ــا 20 شــاخص دســتاوردها  ب

مفاهیم کلیدی : نظام پیشنهادها ، رتبه بندی، جشنواره ، مدل تعالی

عنوان: مدل ارزیابی و رتبه بندی نظام پیشنهادها وزارت تعاون،کار 
و رفاه اجتماعی

مجری:  آزاده باطبی
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گروه: حقوق
سال: 1399

چکیده:
ــوارد  ــا و م ــا، ویژگی ه ــوک، قابلیت ه ــره بل ــاوری زنجی ــس از بررســی چیســتی فن ــن پژوهــش پ در ای
ــای  ــک از متغیره ــر ی ــی ه ــف عملیات ــه تعری ــف، ب ــع مختل ــوزه صنای ــاوری در ح ــن فن ــردی ای کارب
موردبررســی در بخــش نتایــج پرداخته شــده اســت. پــس ازآن، مــدل مرجــع »چارچــوب ارزش زنجیــره 
ــه  ــه مطالع ــد، ب ــه بع ــت. در مرحل ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــاد موردبررس ــی اقتص ــع جهان ــوک« مجم بل
ــده  ــه ش ــدی پرداخت ــاظ فراین ــی ازلح ــای فعل ــایی چالش ه ــور شناس ــین به منظ ــای پیش پژوهش ه

اســت.

ــرگان  ــا خب ــه ب ــن مصاحب ــه ای و همچنی ــه اســنادی و کتابخان ــا اســتفاده از روش مطالع ــن طــرح ب ای
انجــام شــده اســت.

ــوک در ســازمان  ــره بل ــاوری زنجی ــن طــرح چارچــوب ارزش فن ــج به دســت آمده در ای ــر اســاس نتای ب
ــره  ــای زنجی ــا و کاربرده ــق قابلیت ه ــق تطبی ــه از طری ــت ک ــده اس ــیم ش ــی ترس ــن اجتماع تأمی
ــر چارچــوب  ــا اســتناد ب ــز ب ــا گلوگاه هــای شناسایی شــده در ســازمان تأمیــن اجتماعــی و نی ــوک ب بل
اســتاندارد مجمــع جهانــی اقتصــاد به دســت آمده اســت. همچنیــن نتایــج ایــن طــرح نشــان می دهــد 
ــرد بســیاری  ــوارد کارب ــا م ــوک باعــث می شــود ت ــره بل ــاوری زنجی ــرد فن ــای منحصربه ف ــه ویژگی ه ک
ــه  ــی ک ــؤه باالی ــم پتانســیل بالق ــه علی رغ ــود. ک ــاد ش ــف ایج ــای مختل ــوزٔه فعالیت ه ــع و ح در صنای
ــن  ــری ای ــٔه به کارگی ــل اولی ــا در مراح ــد دارد، ام ــی جدی ــای عملیات ــاد مدل ه ــوک در ایج ــره بل زنجی
فنــاوری نوظهــور بیشــترین تأثیــرات در راندمــان عملیاتــی ســازمان مشــاهده خواهــد شــد. بــا حــذف 
ــای  ــای فرآینده ــوان هزینه ه ــوک، می ت ــره بل ــر روی زنجی ــوابق ب ــط س ــطه ها و ضب ــش واس ــا کاه ی
ــای  ــرای راهکاره ــاً ب ــع ذات ــی صنای ــی برخ ــای اساس ــور کل، عملکرده ــش داد. به ط ــود را کاه موج
مبتنــی بــر زنجیــره بلــوک مناســب تر اســت. بــر همیــن اســاس، بخش هــای خدمــات مالــی، دولــت و 

ــد. ــاوری کســب می کنن ــن فن ــان بیشــترین ارزش را از ای بهداشــت و درم

ــن  ــازمان تأمی ــوک، س ــره بل ــوب ارزش، زنجی ــتراتژیک، چارچ ــای اس ــدی: ارزش ه واژگان کلی
ــاد ــی اقتص ــع جهان ــران، مجم ــی ای اجتماع

عنوان: بررسی ارزش های استراتژیک زنجیره بلوک و موارد کاربردی 
آن در صنایع مختلف با رویکرد حل مسئله در سازمان تأمین اجتماعی

مجری:  ساینا آقابابایی
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ناظر: معاونت اداری و مالی
گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری

سال: 1399

چکیده: 
نهادینه ســازی و پیاده ســازی اخــالق و ارزش هــا در ســازمان و ایجــاد فرهنگ ســازمانی مطلــوب، 
ــانی  ــع انس ــر مناب ــت مؤث ــی در مدیری ــیار مهم ــئله بس ــی، مس ــای فرهنگ ــا، و مؤلفه ه ــالق، ارزش ه اخ
ــر آن اســت کــه پــس از بررســی ارزش هــا و فرهنگ ســازمانی ســازمان  اســت. در ایــن پــروژه ســعی ب
ــر تدویــن  ــا تأکیــد ب ــرای بهبــود فرهنگ ســازمانی تأمیــن اجتماعــی ب تأمیــن اجتماعــی، روش هایــی ب

کدهــای رفتــاری ســازمان تأمیــن اجتماعــی شناســایی شــود. 

ایــن پژوهــش اخیــر بــا روش مصاحبــه بــا بیــش از 395 نفــر از مدیــران و کارشناســان کدهــای اخالقــی 
و رفتــاری در دو بخــش عمومــی 211 کــد و در بخــش اختصاصــی 438 کــد احصــاء شــده اند.

بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه یــک راهنمــای کدهــای رفتــاری تهیــه شــده اســت. ایــن راهنمــا در دو 
قســمت  کدهــای عمومــی و کدهــای اختصاصــی تقســیم شــده اســت. در کدهــای عمومی 211کــد احصاء 
شــده اســت ازجمله.؛تعامــل بــا همــکاران ، پوشــش و آراســتگی، فضــای عمومــی، مکاتبــات اداری، اخــالق 
ــِت  ــازمان، مدیری ــای س ــت از دارایی ه ــوع، صیان ــخصی ارباب رج ــم ش ــت حری ــی، رعای ــی و مذهب عموم
ــی ها و...(،  ــا، هم اندیش ــات، همایش ه ــارکت در نشست ها)جلس ــمی و مش ــوی رس ــات، آداب گفتگ اطالع
ــی،  ــئولیت اجتماع ــوآوری، مس ــغلی، ن ــف ش ــی از وظای ــداری و آگاه ــازمانی، وظیفه م ــله مراتب س سلس
ــع ، مدیریــت  ــی، تعــارض مناف ــا و مبادله هــا ، قراردادهــا و پروژه هــا و امــور مال ــز از تبعیــض، هدای پرهی
ــه 11  ــوط ب ــور سیاســی. در بخــش دوم کدهــای اختصاصــی مرب ــا مراجــع برون ســازمانی؛ و ام ــط ب رواب
شــغل پرتکــرار در ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت ازجملــه ؛ رئیــس شــعبه، بــازرس کارگاه هــا یا مســئول 
اجرائیــات، پزشــک، پرســتار، مســئول دفتــر، متصــدی خدمــات عمومــی، متصــدی پذیــرش و اطالعــات، 

نگهبــان و راننــده در ایــن بخــش 438 کــد به طــور اختصاصــی احصــاء شــده اســت.

مفاهیم کلیدی: سازمان تأمین اجتماعی، کدهای رفتاری، اخالق، ارزش ها، فرهنگ سازمانی

عنوان: طراحی سیستم های رفتاری شایسته کارکنان سازمان 
تأمین اجتماعی

مجری:  ندا محمد اسماعیلی
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ناظر: دکتر قیومی
گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری

سال: 1399

چکیده: 
ــاه اجتماعــی از  ــاون، کار و رف ــان وزارت تع ــان و ذی نفع ــت ایده هــای کارکن نظــام پیشــنهادها و دریاف
ســال 1381 بــا برنامــه تحــول بــه وزارتخانــه و تمامــی دســتگاه های اجرایــی ابــالغ گردیــد. بــا توجــه 
ــه این کــه بیــش از 10 ســال از اســتقرار سیســتم مذکــور می گــذرد، هنــوز نتایــج مطلوبــی حاصــل  ب
ــن نشــان دهنده  ــوده و ای ــر یــک ب ــج ســرانه پیشــنهاد وزارت در طــی ده ســال اخیــر زی نشــده و نتای
وضعیــت نامناســب دریافــت پیشــنهادها در بیــن کارکنــان وزارت می باشــد. ازایــن رو ایــن پژوهــش بــه 
ــا  ــاه اجتماعــی و تــالش می کنــد ت ــی نظــام پیشــنهادها وزارت تعــاون، کار و رف ــه مــدل عارضه یاب ارائ
ــاه  ــاون ، کار و رف ــنهادها وزارت تع ــام پیش ــی نظ ــدل عارضه یاب ــاخص های م ــدی و ش ــای کلی مؤلفه ه

اجتماعــی را شناســایی کنــد.

این پژوهش با استفاده از روش پیمایش پرسشنامه ای انجام شده است. 

بــر اســاس یافته هــا، علیرغــم تالش هــا و برنامه ریزی هــای مناســب و قابل توجهــی کــه در ایــن 
ــی  ــتگاه های دولت ــنهادها در دس ــی پیش ــرش و بررس ــام پذی ــان نظ ــئوالن و مجری ــط مس ــوزه توس ح
کشــور ازجملــه وزارت تعــاون، کار رو رفــاه اجتماعــی صــورت گرفتــه و در حــال اجــرا می باشــد، چنیــن 
ــد وجــود داشــته باشــد  ــن فراین ــودی در ای ــل بهب ــای قاب ــم زمینه ه ــوز ه ــه هن ــه نظــر می رســد ک ب
ــه ســاختار  ــه شــده اســت ک ــی گفت ــی می باشــند. حت ــد شــناخت، بازشناســی و راهکاریاب ــه نیازمن ک
کهــن و رکــود نســبی سیســتم اداری باقیمانــده از دوران گذشــته بــا ماهیــت پویــای نظــام پیشــنهادها 
مطابقــت نــدارد و بایــد موانعــی کــه فــراروی اجــرای نظــام پیشــنهادها اســت شناســایی و حتی المقــدور 
رفــع شــود. قطعــاً آگاهــی از ایــن آســیب ها و برخــورد عالمانــه و دلســوزانه بــا آن هــا می توانــد زمینــه 
نهادینــه کــردن اهــداف مدیریــت مشــارکتی و توســعه مبتنــی بــر دانایــی را در ســطح وزارت تســهیل 
نمایــد. در ایــن تحقیــق ســعی شــده اســت تــا برخــی از مهم تریــن عارضه هــای موجــود نظــام پذیــرش 

و بررســی پیشــنهادها در ابعــاد مختلــف مــورد شناســایی و معرفــی قــرار گیرنــد.

مفاهیم کلیدی: نظام پیشنهادها، وزارت تعاون، کار رو رفاه اجتماعی، مدل عارضه یابی

عنوان: تدوین مدل عارضه یابی سیستم نظام پیشنهادها
مجری:  مرتضی مناف پور قمی
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ناظر: شروین مشایخی
گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری

سال: 1399

چکیده: 
ــا  ــالق، ارزش ه ــازی اخ ــم های جاری س ــن مکانیس ــی و تدوی ــِش »طراح ــه پژوه ــه این ک ــه ب ــا توج ب
ــازمان  ــان در س ــته کارکن ــاری شایس ــتم های رفت ــاد سیس ــتای ایج ــازمانی )EVC( در راس و فرهنگ س
تأمیــن اجتماعــی«، دارای نقص هــای روش شــناختی و ایــرادات کلــی ای ازجملــه عــدم انســجام 
ــه یافته هــا به صــورت  ــرار نگرفتــن بخش هــای متنــوع کار، ارائ بخش هــا، در خدمــِت هــدِف پژوهــش ق
ــن  ــاری تدوی ــوده اســت همچنیــن کدهــای رفت ــوارد دیگــر ب ــی از بحــث و تفســیر، و م جــدول و خال
شــده نیــز دارای نواقــص آشــکاری بــود: برخــی کدهــا انتزاعــی بــوده و بیشــتر ماهیــت هــدف، ارزش و 
مأموریــت ســازمانی داشــتند، برخــی کدهــا بیشــتر مضامیــن اخالقــِی کلــی بــوده و ماهیــت شــعارگونه 
داشــتند؛ بســیاری از کدهــا دارای همپوشــانی بودنــد؛ برخــی کدهــا زائــد بــه نظــر می رســید و حجــم 
کلــی کدهــا بســیار زیــاد بــود؛ همچنیــن، خــالء برخــی کدهــای ضــروری محســوس بــود؛ ایــن پژوهــش 

بــه بازنگــری و ویرایــش کدهــای اســتخراجی پژوهــش مذکــور پرداختــه اســت.

این پژوهش با استفاده از روش تحلیل ثانویه انجام شده است.

ــد:  ــر کرده ان ــه تغیی ــن گون ــا بدی ــش انجــام شــده، کده ــان ویرای ــن پژوهــش و در جری ــت در ای درنهای
ــا اهــداف ســازمان)مانند کدهایــی کــه مــروج ســلطه  الف-حــذف می شــدند. ماننــد کدهــای متضــاد ب
بــر کارکنــان و موجــب انفعــال آن هــا بودنــد(، کدهــای متضــاد بــا اصــول تدویــن کدهــای رفتاری)ماننــد 
آن هایــی کــه رفتــار کارکنــان در حیطــه شــخصِی بیــرون از ســازمان را کنتــرل می کردنــد(، آن هایــی 
کــه انتزاعــی، از جنــس اهــداف و مأموریت هــای ســازمانی، یــا کلــی و شــعاری یــا نامرتبــط بــه ســازمان 
ــه  ــی ب ــای عموم ــه از کده ــدند)برای نمون ــل می ش ــدند. ج(منتق ــه می ش ــع و خالص ــد. ب-تجمی بودن
کدهــای مدیــران یــا خدمــات( و د(افــزوده می شــدند. شــرح چرایــی حــذف و انتقــال کدهــا در جــداول 

پیوســت آمــده اســت.

مفاهیم کلیدی: کدهای رفتاری، رفتار شایسته سازمانی، تأمین اجتماعی، تحلیل ثانویه

عنوان: بازنگری و ویرایش کدهای استخراجی در پژوهِش »طراحی و تدوین 
مکانیسم های جاری سازی اخالق، ارزش ها و فرهنگ سازمانی )EVC( در راستای 

ایجاد سیستم های رفتاری شایسته کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی«
مجری:  سید وحید میره بیگی
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گروه:آینده پژوهی
سال: 1399

چکیده:
ایــن گــزارش بــه بحــث تغییــرات جمعیتــی در آینــده و سیاســت گذاری ها درزمینــٔه کنتــرل یــا افزایــش 
جمعیــت در آینــده می پــردازد. در بخــش اول ایــن گــزارش، چشــم انداز جهانــی در خصــوص تکامــل 
ــد،  ــت و رش ــدازه جمعی ــات ان ــا 2015 را در موضوع ــال های 1976 ت ــن س ــی بی سیاســت های جمعیت
ــواده، بهداشــت و مرگ ومیــر،  ــاروری و برنامه ریــزی خان ــاروری، بهداشــت ب ســاختار ســنی جمعیــت، ب
ــن  ــش دوم ای ــت و در بخ ــده اس ــه ش ــی ارائ ــرت بین الملل ــی و مهاج ــرت داخل ــی، مهاج ــع فضای توزی
گــزارش، اطالعــات ویــژه کشــور در مــورد تکامــل دیدگاه هــا و سیاســت های دولــت از ســال 1996 تــا 
2015 بــا توجــه به انــدازه و رشــد جمعیــت، ســاختار ســنی جمعیــت، ســطح بــاروری، ســالمت بــاروری 
ــی و مهاجــرت بین المللــی  ــی، مهاجــرت داخل ــع فضای ــر، توزی ــواده، ســالمت و مرگ ومی و تنظیــم خان

ارائــه شــده اســت.

این گزارش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای تهیه شده است.

ــج ایــن گــزارش بیــن ســال های 1996 و 2015، نســبت کشــورهایی کــه در مناطــق  ــر اســاس نتای ب
ــه 45  ــد ب ــد، از 23 درص ــاذ کردن ــت را اتخ ــد جمعی ــرخ رش ــش ن ــت های افزای ــعه یافته سیاس توس
ــا  ــعه یافته ب ــر توس ــق کمت ــورهای مناط ــبت کش ــن دوره، نس ــت. در همی ــه اس ــش یافت ــد افزای درص
اتخــاذ سیاســت هایی بــرای کاهــش نــرخ رشــد جمعیــت بــدون تغییــر باقــی مانــده اســت )حــدود 50 
درصــد(. در طــی پنــج ســال گذشــته، بســیاری از کشــورها بــرای رفــع پیــری جمعیــت )68 درصــد( 
ــا افزایــش ســهم حــق  ــل ســن بازنشســتگی ی ــد. سیاســت های افزایــش حداق ــی انجــام داده ان اقدامات
بیمــه تأمیــن اجتماعــی کارگــران، یــک سیاســت بســیار متــداول در برخــی از کشــورها بــوده اســت )32 
درصــد(. در ســطح جهــان، اکثریــت بزرگــی از کشــورها )84 درصــد( حمایــت مســتقیم از برنامه ریــزی 
ــه 12  ــد، درحالی ک ــه می دهن ــتقیم ارائ ــتیبانی غیرمس ــور پش ــورها در 18 کش ــتند. کش ــواده داش خان

ــد. ــتیبانی نمی کردن ــواده پش ــزی خان ــت از برنامه ری دول

مفاهیم کلیدی: سیاست پژوهی، جمعیت، باروری، بهداشت، مرگ ومیر، مهاجرت

عنوان: الزامات افزایش جمعیت در آینده کشور و نگاهی به 
سیاست های مشابه در کشورهای منتخب

مجری:  زهرا نوروزی
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گروه: نظرسنجی و افکار سنجی
سال: 1399

چکیده: 
ــی  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــان س ــن کارکن ــازمانی در بی ــاط س ــل نش ــی و تحلی ــه بررس ــه ب ــن مطالع ای
پرداختــه اســت و تــالش کــرده بــا مصاحبــه بــا کارکنــان ســازمان، تصویــری از مهم تریــن مســائلی کــه 

بــه کاهــش یــا افزایــش نشــاط ســازمانی پرســنل ســازمان انجامیــده را بــه دســت بیــاورد.

در این پژوهش از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. 

نتایــج ایــن مطالعــه پــس از مــرور رفــت و برگشــتی مصاحبه هــا و اســتخراج دســته بندی های مختلــف 
از محتــوای آن هــا، نشــان می دهــد کــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا مشــکل جــدی نشــاط ســازمانی 
ــاط و  ــی از نش ــوند منبع ــی می ش ــن اجتماع ــازمان تأمی ــی وارد س ــه به تازگ ــنلی ک ــت. پرس ــر اس روب
ــود  ــه می ش ــادی مواج ــائل زی ــا مس ــدن، ب ــد ش ــیر کارمن ــاط در مس ــع نش ــن منب ــتند. ای ــزه هس انگی
ــازات،  ــر امتی ــع نابراب ــه، توزی ــای آگاهان ــانند. اجحاف ه ــی می کش ــه کام تلخ ــه او را ب ــاط اولی ــه نش ک
ــاط را در  ــان نش ــازمان، ج ــتورالعمل های س ــض در دس ــای متناق ــود رویه ه ــان و وج ــای عری تبعیض ه

میــان کارکنــان گرفتــه اســت.

مفاهیم کلیدی: نشاط سازمانی، کارکنان، سازمان تأمین اجتماعی

عنوان: فهم معانی اجتماعی نشاط در تجربه سازمانی پرسنل سازمان 
تأمین اجتماعی

مجری:  سعیده گراوند
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گروه: نظرسنجی و افکار سنجی
سال: 1399

چکیده: 
ایــن نظرســنجی بــه ســنجش میــزان رضایــت بیکارشــدگان در دوران شــیوع بیمــاری کرونــا از خدمــات 
بیمــه بیــکاری و ســنجش میــزان بازگشــت بــه کار متقاضیــان بیمــه بیــکاری پرداختــه اســت. همچنین 
ــده و فشــارهای  ــش آم ــکاری پی ــای بی ــی چــون برخــی پیامده ــوارد مهم ــا م ــده اســت ت ــالش ش ت
ــف، شــیوه های تدافعــی و جایگزین هــای  ــاد مختل ــان در ابع ــواده آن ــر بیکارشــدگان و خان اقتصــادی ب
در دســترس اجتماعــی بیــکاران در برابــر موقعیــت نامطلــوب ایجادشــده و نــوع نــگاه آنــان بــه آینــده 

نیــز موردســنجش قــرار گیــرد.

ایــن نظرســنجی بــا اســتفاده از پیمایــش پرسشــنامه ای تلفنــی انجــام شــده اســت و بــا بیــش از 2000 
نفــر مصاحبــه شــده اســت.

نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که 

44,8 درصد از پاسخگویان اظهار کرده اند که مقرری بیکاری دریافت نکرده اند.

80,9درصد پاسخگویان به میزان کم و خیلی کم از مبلغ دریافتی مقرری بیکاری رضایت داشتند.

68,4 درصد پاسخگویان سرپرست خانوار هستند.

74 درصد از پاسخگویان اظهار کرده اند که مخارج ماهانه شان کمتر از 4 میلیون تومان است.

93,3 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند که در ایام بیکاری از هزینه های زندگی شان کاسته اند.

ــواد  ــای م ــکاری هزینه ه ــام بی ــه ناچــار شــده اند در ای ــد ک ــان کرده ان 76,3 درصــد از پاســخگویان بی
خوراکــی را کاهــش دهنــد.

62درصــد از متقاضیــان دریافــت مقــرری بیــمٔە بیــکاری پــس از درخواســت ســه مــاهٔە اســفند 1398 
تــا اردیبهشــت 1399 مجــدداً مشــغول بــه کار شــده اند. تقریبــاً از هــر ده نفــر، شــش نفــر آن هــا بــه 

کار بازگشــته اند. در ایــن میــان 38 درصــد متقاضیــان نیــز همچنــان بیــکار هســتند.

مفاهیم کلیدی: همه گیری کرونا، رضایت سنجی، بیمه بیکاری، بازگشت به کار

عنوان: مطالعات تطبیقی و پشتیبان نظرسنجی رضایت از بیمه بیکاری و 
نگارش گزارش تحلیلی سیاستی در حوزه بیمه بیکاری و نظرسنجی مرتبط

مجری:  گروه نظرسنجی و افکار سنجی موسسٔه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
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گروه: نظرسنجی و افکار سنجی
سال: 1399 

چکیده: 
بــا همه گیــری ویــروس کوویــد-19 تقریبــاً هــرروزه نظرســنجی های زیــادی در مــورد اثــرات 
ــی  ــل برخ ــی و فراتحلی ــه  بررس ــزارش ب ــن گ ــود. ای ــام می ش ــردم انج ــی م ــر زندگ ــا ب ــروس کرون وی
ــاتی  ــنجی مؤسس ــی نظرس ــش خارج ــردازد در بخ ــور می پ ــارج از کش ــل و خ ــنجی ها در داخ از نظرس
ــت  ــده اس ــی ش ــزر، Reconnect research وAbacus Data  بررس ــواده کای ــاد خان ــون بنی همچ
ــت  ــنجی معاون ــز نظرس ــی نی ــش داخل ــت. در بخ ــده اس ــتخراج ش ــا اس ــای آن ه ــن گزاره ه و مهم تری
اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری در قالــب ســه مــوج و نظرســنجی آقــای محمــد فاضلــی  در قالــب دو 
مــوج موردمطالعــه قــرار گرفتــه اســت کــه مهم تریــن عناویــن و بخش هــا آن هــا گــزارش شــده اســت. 
در بخــش پایانــی ایــن گــزارش مطالعــٔه مــوردی از کشــور پاکســتان ارائــه شــده اســت کــه نتایــج آن 

ــوپ پاکســتان اســت.   ــه از نظرســنجی موسســه گال برگرفت

این طرح با استفاده از روش فراتحلیل و تحلیل ثانویه انجام شده است.

نتایــج ایــن مطالعــه بــر اســاس مقایســٔه موج هــای مختلــف نظرســنجی ها نشــان می دهــد بــا 
ــت  ــت و اکثری ــه اس ــش یافت ــا افزای ــروس کرون ــورد وی ــردم در م ــات م ــزان اطالع ــان می ــت زم گذش
ــال در  ــرای مث ــد. ب ــکل ندارن ــن مش ــریع ای ــع س ــورد رف ــه ای در م ــای خوش بینان ــردم پیش بینی ه م
ایاالت متحــده ایــن آگاهــی نســبت بــه موج هــای پیشــین بیــش از هفــت درصــد افزایــش یافتــه اســت. 
همچنیــن نســبت افــرادی کــه معتقدنــد اوضــاع تحــت کنتــرل نیســت افزایــش یافتــه اســت و بــه 70 
ــت پاســخگویان  ــی، ذهنیــت اکثری ــج نظرســنجی محمــد فاضل ــر اســاس نتای درصــد رســیده اســت. ب
ــه  ــی از جامع ــش از نیم ــد. بی ــرآورد می کن ــاه ب ــه م ــا س ــا را دو ت ــران کرون ــول بح ــد( ط )60,2 درص
ــد  ــر دارد، 84٫1 درص ــا را مدنظ ــران کرون ــا بح ــری ب ــاه درگی ــه م ــش از س ــه و بی ــد( س )53٫7 درص
ــردم  ــر م ــد. ازنظ ــا دارن ــران کرون ــیدن بح ــول کش ــرای ط ــاه ب ــش از دو م ــرآوردی بی ــخ گویان ب پاس
تهــران عــدم کنتــرل ورودی از کشــور چیــن، مدیریــت ضعیــف دولــت در درمــان مبتالیــان و قرنطینــه 
نشــدن قــم مهم تریــن دالیــل شــیوع کرونــا در کشــور بــوده اســت. همچنیــن میــزان اعتمــاد شــهروندان 
تهرانــی بــه آمــار رســمی اعالم شــده از ســوی دولــت دربــاره میــزان ابتــال و فــوت مبتالیــان بــه کرونــا 
ــی کــم و 7, 25 درصــد  ــزان کــم و خیل ــه می پاییــن اســت. به طوری کــه 46,7 درصــد از شــهروندان ب

بــه میــزان زیــاد و خیلــی زیــاد بــه آمــار رســمی منتشــر شــده اعتمــاد دارنــد.

مفاهیم کلیدی: ویروس کرونا، فراتحلیل، نظرسنجی، گالوپ، ایاالت متحده، پاکستان

عنوان: فراتحلیل نظرسنجی های داخلی و خارجی مرتبط 
با شیوع بیماری کرونا

مجری:  سعیده گراوند
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گروه: نظرسنجی و افکار سنجی 
سال: 221402037

چکیده: 
ایــن گــزارش بــه بررســی و مطالعــه پژوهش هــای صــورت گرفتــه در مــورد تغییــرات امیــد بــه آینــده 
ــا  ــرده اســت ت ــالش ک ــه اســت و ت ــی پرداخت ــر شــخصی و اجتماع ــته و از منظ ــال گذش در ســی س
ــف  و فراتحلیــل آن هــا،  ــه در دوره هــای مختل ــن زمین ــه در ای ــا بررســی پژوهش هــای صــورت گرفت ب

تحلیلــی پیوســته از وضعیــت امیــد بــه آینــده در ســی ســال اخیــر ایــران ارائــه کنــد.

این گزارش با استفاده از روش تحلیل ثانویه پژوهش های صورت گرفته قبلی تهیه شده است.

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه در یــک نــگاه کلــی، پژوهش هــای اجتماعــی نشــان می دهنــد 
ایرانیــان در طــول چهــل ســال گذشــته، علیرغــم برخــی فرازوفرودهــا، به طورکلــی رونــدی از ناامیــد 
شــدن را تجربــه کــرده اســت. جامعــه ایــران از یــک وضعیــت بســیار امیــدوار بــه آینــده خــود و کشــور 
در آســتانه انقــالب، بــه ســمت جامعــه ای حرکــت کــرد کــه در ابتــدای دهــه 70، از میــزان امیــدواران 
بــه آینــده در آن کاســته شــده بــود. البتــه در آغــاز دهــه هفتــاد، هنــوز در بخــش در اقلیــت بزرگــی 
از آن امیــد بــه آینــده ای بهتــر بــرای نســل های آینــده وجــود داشــت.  بــر اســاس نتایــج پژوهش هــا، 
در یــک رونــد کلــی، بــا ورود بــه دهــه 80 ، ناامیــدی نســبت بــه وجــوه مختلــف آینــده جامعــه، اعــم 
ــت  ــدی تثبی ــا ح ــر و ت ــه عمیق ت ــت جامع ــی، در اکثری ــی و مذهب ــی و اخالق ــادی و اجتماع از اقتص
شــد.  امیــد بــه آینــده سیاســی نیــز اگرچــه از تحــوالت سیاســی و به خصــوص انتخابــات ســال 1392 
به طــور مقطعــی تــا حــدی تأثیــر مثبــت پذیرفــت امــا نتوانســت رونــد کلــی نگــرش ایرانیــان دربــاره 
ــران در هــراس از  ــه ای ــراد در جامع ــی، اف ــن وضعیت ــرار دهــد. در چنی ــر خــود ق ــده را تحــت تأثی آین
ــه انتظــارش را  ــه ای ک ــر چــه بیشــتر ســودای نجــات خــود از فاجع ــی و هراســناک، ه ــده ای منف آین
ــه سرنوشــت  ــی ب ــن ناامیــدی، بی اعتنای ــداوم و تعمیــق چنی ــوارض ت ــد. از ع ــدا می کنن می کشــند، پی
جمعــی و حقــوق دیگــران و تقویــت نجــات خــود و خانــواده اســت. وضعیتــی کــه آن را می تــوان آن را 

شــیوع »فردگرایــی خودخواهانــه« نامیــد.

مفاهیم کلیدی: امید به آینده، تغییرات اجتماعی، فردگرایی خودخواهانه، ناامیدی اجتماعی

عنوان: تهیه گزارش سریع روند تغییرات امید به آینده در جامعه 
ایران در سی سال اخیر

مجری:  گروه نظرسنجی
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گروه: نظرسنجی و افکار سنجی
سال: 1399

چکیده: 
ایــن نظرســنجی  به منظــور ســنجش رضایــت بیمــاران ترخیصــی مبتــال بــه کرونــا کــه در بیمارســتان های 
ــارس،  ــران، ســمنان، ف ــرز، ته ــان، الب ــی اســتان های آذربایجــان شــرقی، اصفه ــن اجتماع ــازمان تأمی س
قزویــن، گلســتان، گیــالن و مازنــدران بســتری بوده انــد انجــام گرفتــه اســت و تــالش کــرده اســت تــا بــر 
اســاس تحلیل هــای داده هــای ایــن نظرســنجی گزارشــی از وضعیــت موجــود و راهکارهایــی بــرای افزایــش 

رضایــت بیمــاران کرونایــی بســتری بــه متخصصیــن و سیاســت گذاران حوزه هــای مرتبــط ارائــه کنــد. 

ــاران  ــر از بیم ــا 1309 نف ــش پرسشــنامه ای اســتفاده شــده اســت و ب ــن پژوهــش از روش پیمای در ای
ــده اســت. ــام ش ــه انج ــتان ها مصاحب ــا بســتری در بیمارس ــه کرون ــال ب مبت

مهم ترین نتایج این نظرسنجی به شرح زیر است:

ــر  ــد دیگ ــدود 7 درص ــد و ح ــازمان بوده ان ــدٔه س ــی، بیمه ش ــاران ترخیص ــد از بیم ــدود 93 درص ح
به صــورت غیرمشــمول بیمــه تأمیــن اجتماعــی از خدمــات بیمارســتان های ســازمان اســتفاده کرده انــد. 
حــدود 13 درصــد بیمــاران پــس از ترخیــص همچنــان ازنظــر خودشــان عالئــم بیمــاری را داشــته اند 
و حــدود 85 درصــد نیــز بهبــود یافته انــد. حــدود دو درصــد از بیمــاران نیــز پــس از ترخیــص، فــوت 
ــتاران مشــغول  ــرد پرس ــی از عملک ــاال و بســیار باالی ــت ب ــده اند. 86,1 درصــد از پاســخگویان رضای ش
بــه خدمــت در بیمارســتان های ســازمان داشــته اند. در نقطــه مقابــل، 4,1 درصــد از بیمــاران رضایــت 
کــم و بســیار کمــی از عملکــرد پرســتاران بیمارســتان در طــول دوران بســتری خــود داشــته اند. 83,4 
ــج در بیمارســتان های  ــی از عملکــرد پزشــکان معال ــاال و بســیار باالی ــت ب درصــد از پاســخگویان رضای
ــل، 6,5 درصــد از بیمــاران ترخیــص شــده رضایتــی بســیار کــم و  ســازمان داشــته اند. در نقطــه مقاب
ــاز  ــخ های ب ــف پاس ــد. توصی ــراز کرده ان ــان اب ــازمان در دوره بستری ش ــکان س ــرد پزش ــی از عملک کم
ــٔه  ــی در کشــور در ده ــای متقاطــع کل ــداوم بحران ه ــم و ت ــل تراک ــه دلی ــن نشــان می دهــد ب همچنی
ــای  ــازمان در حوزه ه ــدگان س ــی و بیمه ش ــورت کل ــه به ص ــراد جامع ــای اف ــویش ها و رنج ه ــر، تش اخی
مختلــف اقتصــادی و اجتماعــی تشــدید شــده اســت. ایــن وضعیــت بــه ایفــای نقــش مؤثرتــر ســازمان 
به عنــوان نهــاد ایجادکننــده »امنیــت« بــرای نیــروی کار مشــمول ضرورتــی دوچنــدان بخشــیده اســت. 

مفاهیم کلیدی: رضایت سنجی،کرونا، بستری، بیمارستان، سازمان تأمین اجتماعی، 

عنوان: نظرسنجی از بیماران ترخیصی مبتال به کرونا بستری شده 
در بیمارستان های سازمان تأمین اجتماعی )استان های منتخب(

مجری:  گروه نظرسنجی و افکار سنجی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
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گروه: نظرسنجی و افکار سنجی
سال: 1399

چکیده:   
ایــن طــرح بــه نظرســنجی از مســتمری بگیران ســازمان تأمیــن اجتماعــی دربــاره طــرح همسان ســازی 
مســتمری ها می پــردازد و همزمــان و دیدگاه هــا و نگرش هــای آن هــا را دربــاره خدمــات و ارکان 
ســازمان جمــع آوری می کنــد. نظرســنجی  در دی مــاه 1399 در ســطح کشــور و بــا ســفارش ســازمان 

تأمیــن اجتماعــی و همــکاری اداره کل ارتباطــات و نظــارت مردمــی ســازمان انجــام شــده اســت. 

ــاز  ــا پرســش های ب ــه ب ــش پرسشــنامه ای و کیفــی مصاحب ــا دو روش کمــی پیمای ــن نظرســنجی ب ای
انجــام گرفتــه اســت. جامعــٔه آمــاری ایــن نظرســنجی شــامل تمامــی مســتمری بگیران ســازمان تأمیــن 

اجتماعــی در ســطح کشــور بودنــد کــه 1125 نفــر حجــم نمونــٔه انتخــاب شــده اند. 

نتایج این مطالعه نشان می دهد که:

• بیش از 69  درصد از پاسخگویان از کلیت اجرای طرح افزایش حقوق بازنشسته ها ناراضی بودند.	

• 83 درصد از پاسخگویان از میزان مبلغ افزایش یافته حاصل از طرح همسان سازی، رضایت نداشتند.	

• ــی 	 ــای زندگ ــن هزینه ه ــه در تأمی ــغ افزایش یافت ــد مبل ــار کردن ــخگویان اظه ــد از پاس 86 درص
ــری نداشــته اســت. ــا تأثی آن ه

• 28 درصد از پاسخگویان اظهار کرده اند که مستمری آن ها از مردادماه افزایش نیافته است.	

• بیش از 47 درصد از پاسخگویان اظهار کردند از خدمات سازمان تأمین اجتماعی ناراضی هستند.	

• بیش از 44 درصد از پاسخگویان اظهار کردند به سازمان تأمین اجتماعی اعتماد دارند.	

• ــده 	 ــج ســال آین ــد وضعیــت بازنشســتگان در پن ــار کردن بیــش از 45 درصــد از پاســخگویان اظه
بدتــر خواهــد شــد.

• ــد کــه بازنشســتگان پنــج ســال پیــش آرامــش 	 بیــش از 75 درصــد از پاســخگویان اظهــار کردن
بیشــتری در زندگی شــان تجربــه می کردنــد.

• بیــش از 70 درصــد از پاســخگویان اظهــار کردنــد وضعیــت اقتصــادی بازنشســتگان در پنــج ســال 	
اخیــر بدتــر شــده اســت.

مفاهیم کلیدی: همسان سازی مستمری ها، بازنشستگان، رضایت سنجی

عنوان: نظرسنجی پیرامون همسان سازی مقرری مستمری بگیران- 
سازمان تأمین اجتماعی

مجری:  گروه نظرسنجی و افکار سنجی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
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گروه: نظرسنجی و افکار سنجی
سال: 1399

چکیده:  
 ایــن طــرح بــه نظرســنجی از کارفرمایــان )کارگاه هــای بــا  بیــش از 50 نفــر کارکــن( پیرامــون وضعیــت 
ــزان  ــری از می ــا  تصوی ــد ت ــالش می کن ــار آن ت ــردازد و در کن ــان می پ ــی کارکن ــه تکمیل ــش بیم پوش

رضایــت کارفرمایــان از خدمــات ســازمان و میــزان اعتمــاد بــه ســازمان ارائــه کنــد. 

ایــن نظرســنجی بــا اســتفاده از روش کمــی پیمایــش پرسشــنامه ای انجــام گرفتــه اســت و بــا 250 نفــر 
مصاحبــه تلفنــی انجــام گرفتــه اســت. در گــزارش نظرســنجی تأکیــد شــده اســت کــه بــه دلیــل کــم 

ــه نتایــج ایــن نظرســنجی قابل تعمیــم نیســت.  بــودن حجــم نمون

نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که:

• ــا تحــت پوشــش بیمــه 	 ــد کــه پرســنل آن ه ــار کرده ان ــان اظه بیــش از 56 درصــد از کارفرمای
تکمیلــی قــرار دارنــد.

• ــنل 	 ــرای پرس ــی ب ــه تکمیل ــه بیم ــه تهی ــد ک ــار کرده ان ــخگویان اظه ــد پاس ــش از 82 درص بی
ــار  ــه اظه ــت ک ــده اس ــیده ش ــی پرس ــا از کارفرمایان ــؤال تنه ــن س ــت. )ای ــوده اس ــاری ب اختی

ــد(. ــرار دارن ــی ق ــه تکمیل ــش بیم ــت پوش ــا تح ــنل آن ه ــد، پرس کرده ان

• ــش 	 ــت پوش ــا تح ــنل آن ه ــٔه پرس ــه هم ــد ک ــار کرده ان ــان اظه ــد کارفرمای ــش از 52 درص بی
بیمــه تکمیلــی قــرار دارنــد. )ایــن ســؤال تنهــا از کارفرمایانــی پرســیده شــده اســت کــه اظهــار 

ــد(. ــرار دارن ــی ق ــه تکمیل ــش بیم ــت پوش ــا تح ــنل آن ه ــد، پرس کرده ان

• بیــش از 42 درصــد کارفرمایــان از بیمــه تکمیلــی فعلــی رضایــت دارنــد. )ایــن ســؤال تنهــا از 	
ــد، پرســنل آن هــا تحــت پوشــش بیمــه  ــی پرســیده شــده اســت کــه اظهــار کرده ان کارفرمایان

تکمیلــی قــرار دارنــد(.

• بیــش از 81 درصــد کارفرمایــان اظهــار کردنــد کــه از تمهیــدات ســازمان تأمیــن اجتماعــی در 	
ــد. ــا اســتفاده نکرده ان ــام کرون ای

• بیش از 29 درصد کارفرمایان از خدمات سازمان تأمین اجتماعی رضایت ندارند.	

• بیش از 46 درصد کارفرمایان اظهار کرده اند به سازمان تأمین اجتماعی اعتماد دارند.	

مفاهیم کلیدی: سازمان تأمین اجتماعی، کارفرما، کارگر، بیمه تکمیلی

عنوان: نظرسنجی از کارفرمایان )کارگاه های با بیش از 50 
نفر کارکنان( پیرامون وضعیت پوشش بیمه تکمیلی کارکنان

مجری:  گروه نظرسنجی و افکار سنجی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
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گروه: نظرسنجی و افکار سنجی
سال: 1399

چکیده:
ســازمان تأمیــن اجتماعــی در ســال 1399 تصمیــم گرفــت فرآینــد غیرحضــوری ســازی ارائــٔه خدمــات 
ــی  ــرای طرح ــب اج ــب در قال ــد. به این ترتی ــم ده ــرده و تعمی ــریع ک ــدگان را تس ــه بیمه ش ــود ب خ
ــورد از  ــات 30 م ــه خدم ــردن ارائ ــوری ک ــب غیرحض ــازمان در قال ــد س ــرر ش ــه 3070 مق ــوم ب موس
خدمــات ســازمان و آنالیــن کــردن آن، 70 میلیــون مراجعــه حضــوری در ســال بــه شــعب ســازمان را 
کاهــش دهــد. ایــن طــرح در قالــب فرآینــدی تحــت عنــوان »دوشــنبه های دیجیتــال« از نیمــه دوم 
ــه ســنجش و بررســی دیدگاه هــای مخاطبــان و ذینفعــان  ســال 1399 آغــاز شــد. ایــن نظرســنجی ب

ــردازد. ــرح 3070 می پ ــورد ط ــازمان در م س

در ایــن نظرســنجی از دو روش نظرســنجی کیفــی به صــورت مصاحبــه بــا کارشناســان صــف و ســتاد 
و نظرســنجی پیمایشــی از مراجعــان خدمــات ســازمان انجــام گرفتــه اســت.

نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که:

74,5 درصــد از پاســخگویان از ارائــه خدمــت در سیســتم غیرحضــوری بــه میــزان »خیلــی زیــاد« رضایت 
داشــتند، 16,4 درصــد اظهــار کرده انــد کــه »تــا حــدودی از ایــن خدمــات رضایــت داشــته اند«، همچنیــن 

9,1 درصــد از آن هــا از دریافــت ایــن خدمــات هیــچ رضایتــی نداشــته و »کامــاًل ناراضــی« بودند.

ــد کــه دریافــت خدمــت به صــورت غیرحضــوری را ترجیــح  85,9 درصــد از پاســخگویان اظهــار کردن
ــن  ــم گفت ــد و 3,7 درصــد ه ــح می دهن ــه حضــوری را ترجی ــد ک ــان کردن ــد، 10,4درصــد بی می دهن

ــورد چیســت. ــن م ــه ترجیحشــان در ای ــد ک ــق نمی دانن ــوز به صــورت دقی هن

65,9 درصــد از پاســخگویان اظهــار کردنــد کــه »کل فرآینــد دریافــت خدمــت را به صــورت غیرحضوری 
ــل  ــده اند حداق ــور ش ــه »مجب ــد ک ــان کردن ــا بی ــد آن ه ــه 24,2 درص ــد«، درحالی ک ــت کرده ان دریاف
ــار هــم به صــورت حضــوری بــه شــعبه مراجعــه کننــد«، همچنیــن 9,9 درصــد اظهــار کرده انــد  یک ب

کــه »ایــن تغییــر فایــده چندانــی نداشــته و فقــط دریافــت خدمــت را ســخت تر کــرده اســت«.

مفاهیم کلیدی: سازمان تأمین اجتماعی، رضایت سنجی، طرح 3070، خدمات غیرحضوری
   

عنوان: نظرسنجی پیرامون خدمات ارائه شده در طرح 3070 
سازمان تأمین اجتماعی و آسیب شناسی فرآیندهای آن

مجری:  گروه نظرسنجی و افکار سنجی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
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گروه: نظرسنجی و افکار سنجی
سال: 1399

چکیده:   
ــال  ــان س ــایر، در آب ــتائیان و عش ــی روس ــه اجتماع ــدوق بیم ــتمری ها در صن ــازی مس ــرح همسان س ط
1399 اجــرا شــد. بــا توجــه بــه تقســیم بندی ســطوح درآمــدی بــرای مشــمولین ایــن صنــدوق، ذکــر ایــن 
نکتــه ضــروری اســت کــه هــر بازنشســته در ســطح درآمــدی خــودش بــه نــرخ معین در ســال 99 رســیده 
اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه میــان فــردی کــه در ســطح 3 و در ســال 84 بازنشســته شــده اســت بــا فــرد 
بازنشســته دیگــری کــه در همیــن ســطح قــرار دارد و در ســال 93 بازنشســته شــده اســت، تفاوتــی وجــود 
ــن  ــدی و همچنی ــطوح درآم ــاس س ــر اس ــه، ب ــدوق مربوط ــازی صن ــن همسان س ــد. بنابرای ــته باش نداش
حق بیمــه پرداختــی صــورت گرفتــه اســت. ایــن نظرســنجی در پــی بــه دســت آوردن تصویــری دقیق تــر 
ــاره طــرح  از وضعیــت مســتمری بگیران صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر درب

ــاره خدمــات و ارکان ایــن صنــدوق اســت.  همسان ســازی مســتمری ها و نگــرش ســنجی درب

نظرسنجی به دو شکل کمی پرسش نامه ای و کیفی مصاحبه با کارشناسان و نخبگان انجام گرفته است. 

نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که:

40 درصد از پاسخگویان از میزان مبلغ افزایش یافته حاصل از طرح همسان سازی، رضایت نداشتند.

ــا  ــی آن ه ــای زندگ ــن هزینه ه ــه در تأمی ــغ افزایش یافت ــد مبل ــار کردن ــخگویان اظه ــد از پاس 48 درص
تأثیــری نداشــته اســت.

بیش از 24 درصد از پاسخگویان از اجرای طرح افزایش حقوق بازنشسته ها ناراضی بودند.

ــدوق  ــران صن ــه مدی ــان ب ــش از بازنشستگی ش ــان پی ــد در زم ــار کردن ــخگویان اظه ــد از پاس 63 درص
ــته اند. ــاد داش ــتائیان اعتم ــه روس بیم

49 درصــد از پاســخگویان اظهــار کردنــد در زمــان پیــش از بازنشستگی شــان از خدمــات کارگزاری هــای 
صنــدوق روســتائیان رضایت داشــتند.

بیش از 50 درصد از پاسخگویان اظهار کردند وضعیت صندوق در آینده بهتر خواهد شد.

بیــش از 46 درصــد از پاســخگویان اظهــار کردنــد بیمــه صنــدوق روســتائیان در ایــام پیــری و 
ــود. ــد ب ــد خواه ــا مفی ــرای آن ه ــی ب ازکارافتادگ

مفاهیم کلیــدی: صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر؛ مســتمری، همسان ســازی، 
ــنجی رضایت س

عنوان: نظرسنجی پیرامون همسان سازی حقوق مستمری بگیران 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی ، روستائیان و عشایر

مجری:  گروه نظرسنجی و افکار سنجی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
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گروه: نظرسنجی و افکار سنجی
سال: 1399

چکیده:  
ایــن طــرح تــالش می کنــد تــا  تصویــری از تحــوالت اجتماعــی و اقتصــادی سیاســت گذاری اجتماعــی 
ــرح  ــد. ط ــه کن ــف ارائ ــورهای مختل ــاص در کش ــور خ ــی به ط ــن اجتماع ــاه و تأمی ــام و رف ــور ع به ط
در دو حــوزه ابتــدا بــه تحلیــل بــه روز از تحــوالت حــوزه رفــاه و تأمیــن اجتماعــی در ســطح جهــان و 
ارائــه تصویــری انضمامــی، عینــی و دقیــق از جوامــع مختلــف می پــردازد؛ ســپس بــرای فراتــر رفتــن 
ــا و  ــه رونده ــتیابی ب ــوی دس ــت به س ــت ها و حرک ــمردن سیاس ــه برش ــع ب ــرف وقای ــف ص از توصی
ــا  ــد ت ــالش می کن ــن ت ــد. همچنی ــت می کن ــات حرک ــن توصیف ــر ای ــم ب ــر حاک ــای کلی ت گفتمان ه
ــاه  ــای رف ــوص نظام ه ــترده تر در خص ــگاهی گس ــی و دانش ــات پژوهش ــرای تحقیق ــه ب ــای اولی داده ه
ــاه و تأمیــن  ــدان حــوزه رف ــرای پژوهشــگران و عالقه من ــف ب و تأمیــن اجتماعــی در کشــورهای مختل

اجتماعــی فراهــم کنــد.

این طرح با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. 

درنهایــت در ایــن طــرح چهــار گــزارش ارائــه شــده اســت کــه بخشــی از دســتاوردهای ایــن گــزارش 
ــه  ــی اســت ک ــه دنیای ــی نســبت ب ــا جــای متفاوت ــی کرون ــس از پاندم ــاِن پ ــه جه نشــان می دهــد ک
پیش تــر می شــناختیم. شــاخص لگاتــوم در ســال 2020 نشــان داد کــه از رونــد کامیابــی کشــورهای 
ــه از  ــورهایی ک ــی کش ــت رفاه ــت و وضعی ــده اس ــد ش ــد-19 کن ــری کووی ــس از همه گی ــان پ جه
ــت. در  ــده اس ــر ش ــتند، وخیم ت ــوردار نیس ــاری برخ ــا بیم ــه ب ــرای مقابل ــب ب ــاخت های مناس زیرس
ــا تســریع ســالمند شــدن جمعیــت جهــان، تأمیــن اجتماعــی و گســترش پوشــش  ایــن وضعیــت و ب
ــا  ــتی آن ه ــه بهزیس ــد و ب ــم کن ــی ک ــار اجتماع ــکالت اقش ــد از مش ــا می توان ــای آن نه تنه برنامه ه
ــده  ــت و آین ــن معیش ــورد تأمی ــا در م ــای آن ه ــادی از نگرانی ه ــزان زی ــه می ــه ب ــد، بلک ــک نمای کم
نیــز می کاهــد. همچنیــن کشــورهای منطقــه هرچقــدر از اقتصــاد قوی تــری برخــوردار باشــند، بهتــر 

ــد.  ــر بکاهن ــال و مرگ ومی ــزان ابت ــد و از می ــرل دربیاورن ــت کنت ــری را تح ــد همه گی می توانن

ــتی،  ــت گذاری، بهزیس ــی، سیاس ــوالت رفاه ــی، تح ــن اجتماع ــاه، تأمی ــدی: رف ــم کلی مفاهی
کوو یــد-19

عنوان: رصد پویای تحلیلی رسانه های منطقه آسیای غربی و رسانه های 
بین المللی در سال 2020 با تمرکز بر رخدادها و روندهای حوزه تأمین 

اجتماعی، رفاه و سیاست گذاری اجتماعی

مجری:  گروه نظرسنجی و افکار سنجی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
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گروه: نظرسنجی و افکار سنجی
سال: 1399

چکیده:  
 ایــن پژوهــش بــا تمرکــز بــر مفاهیــم کار  و کارگــر ســعی در بازخوانــی تاریخ ســینمای ایــران دارد و از خــالل این 
بازخوانــی بــه بررســی آثــاری می پــردازد کــه به گونــه ای کــه بــه مســائل پیرامــون کار، محیــط کار، تناقضــات و 

روابــط کار و تأثیــر آن در بعــد اجتماعــی و فــردی، خــواه به طــور مســتقیم یــا خــواه غیرمســتقیم، پرداختنــد.  

ــینما و  ــخ س ــود تاری ــع موج ــتفاده از مناب ــر اس ــالوه ب ــنادی اســت. ع ــق اس ــن تحقی ــش در ای روش پژوه
اطالعــات موجــود در بانــک فیلم هــای ایرانــی، اثــر هنــری، همچــون متــن، مورداســتفاده قــرار گرفتــه اســت.

در ایــن گــزارش عرصــٔه تئاتــر اجتماعــی ایــران بــا محوریــت موضوعــات کارگــری بــه شــش دورٔه اصلــی 
تقســیم شــده اســت. 

ــی  ــت و س ــای بیس ــری در دهه ه ــر کارگ ــور تئات ــن حض ــه اولی ــه )1320-1336( ک ــای اولی قدم ه
شمســی اتفــاق افتــاده اســت. تجربــه و گــذار: )1336-1347( کــه کم کــم تئاترهایــی بــا سمت وســوی 

ــد.  ــن دوره ندارن ــی در ای ــور قابل توجه ــران حض ــوز کارگ ــا هن ــود ام ــتی می ش سوسیالیس

اوج و بالندگــی )1347-1360( کــه در ایــن دوره موضوعــات اجتماعــی دوبــاره بــه یکــی از مســائل مهــم 
تئاتــر ایــران تبدیــل می شــود و پرداختــن بــه مســئلٔه کارگــران صریح تــر می شــود. مــواردی ماننــد آی 
بــاکاله آی بــی کاله، حســن کچل، دیکتــه، و زاویــه. امــا انجمــن تئاتــر ایــران باعــث چرخشــی مهــم در 

تئاتــر ایــران در پرداختــن بــه موضوعــات کارگــری شــد.

فــرود و انــزوا )1361-1376( کــه بــا بســته شــدن ســندیکای تئاتــر و اســتقرار سیاســت ها و 
ــا  ــی و چپ ه ــر طاغوت ــازی از عناص ــه پاک س ــد ب ــی و متعه ــر انقالب ــد در تئات ــت گذاران جدی سیاس

ــرد. ــز اول ک ــری نی ــای کارگ تئاتره

گــذار بــه موضوعــات اجتماعــی )1376-1392( از نیمــه دهــه هفتــاد و بــه دنبــال تغییــر مدیریت هــا 
ــه  ــنامه هایی ک ــج نمایش ــی، به تدری ــای نمایش ــوع در هنره ــای ممن ــی حیطه ه ــه برخ ــازه ورود ب و اج
ــا موضوعــات  ــه رئالیســم، نمایش هایــی ب ــد بیشــتر می شــود و توجــه ب ــر موضوعــات روز تمرکــز دارن ب

ــد. ــتر می کن ــی را بیش اجتماع

تــالش دوبــاره بــرای بقــا )1392-1398( کــه موضوعــات مرتبــط بــا کارگــران دوبــاره بــه رویــه ای رایــج 
در تئاتــر ایــران بــدل می شــود. 

مفاهیم کلیدی: تئاتر، نمایش، کارگر، رفاه، سیاست گذاری اجتماعی

عنوان: منبع شناسی و چهره شناسی توصیفی »هنر کار« در ایران
مجری:  فروغ عزیزی
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ناظر: شهزاد آردن
گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

سال: 1399 

چکیده:
ــه اداره  ــتان های تابع ــاختار اداره بیمارس ــالح س ــرای اص ــو ب ــک الگ ــه ی ــه ارائ ــی ب ــرح پژوهش ــن ط ای
ــا  ــرده اســت ت ــالش ک ــن کار ت ــرای ای ــردازد. ب ــن اجتماعــی می پ ــان مســتقیم ســازمان تأمی کل درم
تجــارب مرتبــط جهانــی و کشــوری درزمینــٔه اصــالح ســاختار اداره بیمارســتان ها را گــردآوری کــرده و 
همزمــان بــه بررســی و ارزیابــی عملکــرد بیمارســتان های ســازمان تأمیــن اجتماعــی بپــردازد. ســپس 
ــرای اداره بیمارســتان های تابعــه  ــی ب ــک الگــوی نهای ــار ســنجی ی ــه و پــس از اعتب ــک الگــوی اولی ی

اداره کل درمــان مســتقیم پرداختــه اســت.

ایــن پژوهــش ازنظــر روش شناســی یــک پژوهــش تلفیقــی )کیفی-کمــی( می باشــد کــه اســت کــه از 
روش مــرور منابــع کتابخانــه ای و اســنادی بــرای گــردآوری تجــارب دیگــر کشــورها  اســتفاده کرده اســت. 
همچنیــن از روش کمــی و کیفــی همزمــان بــرای ارزیابــی عملکــرد بیمارســتان ها اســتفاده شــده اســت. 

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهد کــه بر اســاس تحلیــل دیــدگاه شــرکت کنندگان در مطالعــه، در عملکرد 
بیمارســتان های ســازمان تأمیــن اجتماعــی درنهایــت 26 نقطه ضعــف و 12 نقطــه قوت شناســایی گردشــده 
اســت. نقــاط ضعــف بــا اســتفاده از ماتریــس اولویت بنــدی از دیــدگاه صاحب نظــران اولویت بنــدی شــدند 
کــه 7 نقطه ضعفــی کــه بیشــترین امتیــاز را داشــتند  شــامل: بودجه ریــزی ســنتی و خطــی، تمرکزگرایــی 
زیــاد، نظــام تصمیم گیــری متمرکــز، عــدم مواجهــه بــا بــازار، پاییــن بــودن ســرعت تصمیم گیــری، عــدم 
وجــود انگیــزه بــرای صرفه جویــی مالــی و بودجــه  و انگیــزه ناکافــی پرســنل و کارکنــان بــه دلیــل کمبــود 
اختیــارات مدیــران ارشــد هســتند. درنهایــت پژوهــش بــا اســتفاده از نتایــج مــرور متــون، ارزیابــی کمــی 
ــا صاحب نظــران و مســئولین ســازمان  و کیفــی بیمارســتان های ســازمان تأمیــن اجتماعــی و مصاحبــه ب
ــان مســتقیم  ــی اصــالح ســاختار اداره بیمارســتان های تابعــه اداره کل درم تأمیــن اجتماعــی، الگــوی کل
ســازمان تأمیــن اجتماعــی ارائــه شــده اســت. نتایــج اعتبارســنجی الگــوی پیشــنهادی اصــالح ســاختار اداره 
ــه از 11  ــن اجتماعــی نشــان می دهــد ک ــان مســتقیم ســازمان تأمی ــه اداره کل درم بیمارســتان های تابع
بعــد مــورد ارزیابــی، 4 بعــد در بــازه خــوب و 7 بعــد در بــازه عالــی قــرار دارد. بــه عبارتــی اعتبــار الگــوی 

پیشــنهادی از ســوی صاحب نظــران و مســئولین بــا درصــد باالیــی مــورد تائیــد قــرار گرفتــه اســت.

ــی، اثربخشــی، اعتبارســنجی، بیمارســتان های تابعــه  ــات ســالمت، کارای ــدی: خدم ــم کلی مفاهی
ســازمان تأمیــن اجتماعــی

عنوان: ارائه الگوی اصالح ساختار اداره بیمارستان های 
تابعه اداره کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی

مجری:  صابر اعظمی
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ناظر: رجبعلی درودی
گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

سال: 1399

چکیده:
دیابــت ازجملــه بیماری هایــی اســت کــه تعــداد قابل توجهــی از مــردم ایــران از ســنین مختلــف بــدان 
مبتــال هســتند. تزریــق مــداوم انســولین بــه بخــش بزرگــی از ایــن افــراد، از ضروریــات کنتــرل و درمــان 
ایــن بیمــاری اســت. ازایــن رو، هزینه هــای زیــادی در ایــن بخــش از طــرف افــراد و بیمه هــا پرداخــت 
ــه  ــت ک ــی اس ــولین تزریق ــوع انس ــود دارد ن ــش وج ــن بخ ــه در ای ــی ک ــوع مهم ــا موض ــود. ام می ش
ــت گذاران  ــرای سیاس ــتی ب ــای درس ــد راهنم ــا می توان ــی آن ه ــده و هزینه-اثربخش ــی هزینه-فای بررس
ــتم  ــه سیس ــود ازجمل ــای خ ــاس آن برنامه ه ــر اس ــه ب ــد ک ــه ده ــالمت ارائ ــش س ــزان بخ و برنامه ری
بیمــه ای و حمایــت هدفمنــد را دنبــال کننــد. لــذا در ایــن مطالعــه، بــه بررســی هزینه-فایــده و همچنین 

هزینه-اثربخشــی دو روش تزریــق انســولین قلمــی)Pen( و معمولــی پرداختــه شــد. 

بــرای ایــن کار نمونــه ای از 296 نفــر به صــورت تصادفــی انتخــاب و پرسشــنامه های مربــوط در خصــوص 
اطالعــات فــردی، میــزان مصــرف انســولین، نــوع تزریــق، هزینه هــا، وضعیــت ســالمتی و میــزان تمایــل 

بــه پرداخــت، تکمیــل و مــورد تجزیه-تحلیــل قــرار گرفت. 

ــی  ــور قابل توجه ــی به ط ــه روش قلم ــولین ب ــق انس ــه تزری ــی از آن دارد ک ــه حاک ــن مطالع ــج ای نتای
اثربخشــی باالتــری از تزریــق بــه روش معمولــی دارد و همچنیــن ازلحــاظ اقتصــادی نیــز به صرفه تــر از 
تزریــق انســولین بــه روش معمولــی اســت. لــذا حمایــت از دسترســی افــراد بــا هزینه هــای حداقلــی بــه 
امکانــات و مــواد موردنیــاز ایــن نــوع تزریــق و همچنیــن اصــالح پوشــش بیمــه-ای در همیــن جهــت از 

ــد. ــه می باش ــن مطالع ــم ای ــای مه توصیه ه

مفاهیم کلیدی: دیابت، هزینه-فایده، انسولین قلمی، انسولین معمولی، هزینه-اثربخشی

عنوان: بررسی هزینه-فایده داروی انسولین Penدر مقایسه با 
داروهای تزریقی معمولی

مجری:  یوسف محمدزاده
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ناظر: بهرام محقق
گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

سال: 1399

چکیده:
ــود  ــرای خ ــه ب ــی ک ــه اهداف ــد ب ــد  می توان ــی و کارآم ــانی کاف ــروی انس ــطه نی ــازمان به واس ــر س ه
ــران در تأمیــن نیــروی انســانی مناســب و کارآمــد و  ــد. هرچــه مدی تعییــن نمــوده اســت، دســت یاب
به کارگیــری آن هــا در جــای مناســب بهتــر عمــل نماینــد، بایــد بــه ایــن ســؤال ها پاســخ دهنــد کــه 
ــری دســت  ــج عملکــردی بهت ــه نتای ــاز اســت و ب ــا در حــال حاضــر موردنی ــی از مهارت ه چــه ترکیب
خواهنــد یافــت. ازایــن رو ایــن پژوهــش باهــدف تعییــن صحیــح از منابــع انســانی موردنیــاز در ادارات 
ــارات  ــک و خس ــی، پاراکلینی ــتانی، داروی ــکان، بیمارس ــکی )پزش ــناد پزش ــه اس ــیدگی ب ــه رس پنج گان

متفرقــه( انجــام شــده اســت 

ــه اســناد  ــر رســیدگی ب ــان دفات ــی کارکن ــرم کاری فعل ــه بررســی ن ــن پژوهــش،  ب ــه اول ای در مرحل
ــاز در  ــای موردنی ــات و داده ه ــه اطالع ــه شــده ک ــای موجــود آن پرداخت ــا و گام ه پزشــکی و فراینده
طــی مراحــل مختلــف پژوهــش از طریــق مشــاهدٔه مســتقیم فعالیــت کارکنــان دفاتــر رســیدگی بــه 
اســناد پزشــکی و مصاحبــه بــا آنــان جمــع آوری شــده اســت. در مرحلــه دوم بــا کمــک جلســات بحــث 
متمرکــز گروهــی متعــدد، تعــداد کارکنــان دفاتــر رســیدگی بــه اســناد پزشــکی و بررســی  بــا فــرض 

مکانیزاســیون شــدن سیســتم ها محاســبه شــده اســت. 

نتایــج ایــن مطالعــه حاکــی از آن اســت کــه مکانیــزه شــدن در بعضی از ادارات شــروع شــده اســت. برای 
مثــال ادارٔه رســیدگی بــه اســناد پزشــکی پزشــکان در قالــب الکترونیکــی شــدن نســخ آغــاز گردیــده 
اســت. کارشناســان رســیدگی بــا اســتفاده از کامپیوتــر و ســامانٔه موجــود اقــدام بــه رســیدگی اســناد 
ــات  ــٔه خدم ــددی هزین ــبات ع ــتر در محاس ــود بیش ــزار موج ــود نرم اف ــد. بااین وج ــکی می نماین پزش
ارائــه شــده بــه بیمــار کمک کننــده بــوده و مابقــی اقدامــات الزم به صــورت دســتی صــورت می گیــرد 
. باوجــود کارهــای اولیــه کــه صــورت گرفتــه اســت اســتقرار صددرصــدی فراینــد مکانیزاســیون دارای 
محدودیت هایــی اســت و بالطبــع  مســتلزم اقدامــات و الزاماتــی می باشــد کــه به صــورت پیشــنهادات 

کاربــردی در ایــن طــرح ارائــه شــده اســت. 

مفاهیم کلیدی: نرم کاری، اسناد پزشکی، الکترونیکی کردن، خدمات سالمت

عنوان: تعیین نرم کاری کارکنان دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی و 
بررسی تأثیر مکانیزاسیون بر آن

مجری:  مریم یعقوبی
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گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت
سال: 1399

چکیده:
ــازمان  ــی در س ــات درمان ــه خدم ــطح بندی ارائ ــه س ــا تجرب ــت ت ــده اس ــالش ش ــه ت ــن مطالع در ای
ــادا، ایتالیــا، اســترالیا و غیــره  تأمیــن اجتماعــی ایــران و تجربیــات دیگــر کشــورها، ماننــد آمریــکا، کان
موردمطالعــه و بررســی قــرار گیــرد. همچنیــن در ایــن مطالعــه مدل ســازی نقشــه درمــان ایــران 1404 
ــتانی  ــای بیمارس ــی تخت ه ــورد پراکندگ ــی در م ــات و پیش بینی های ــت و اطالع ــده اس ــه ش ــز ارائ نی
ــاران و  ــت بیم ــدت اقام ــول م ــتانی، ط ــای بیمارس ــت از تخت ه ــرداری جمعی ــرات بهره ب ــد تغیی و رون
ــرآورد(  ــال 1404 )ب ــود( و س ــت موج ــال 1395 )وضعی ــتان در س ــای بیمارس ــغال تخت ه ــب اش ضری

ارائــه شــده اســت.

در ایــن پژوهــش از روش هــای ترکیبــی مصاحبــه عمیــق، تحلیــل اســنادی،  مطالعــه منظــم و متاســنتز و 
ــرای گــردآوری و تحلیــل  ســه روش فرمــول ســازی، مدل هــای شبیه ســازی و مدل هــای رگرســیونی ب

اطالعــات و داده هــا اســتفاده شــده اســت.

ــکالتی  ــا مش ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــطح بندی در س ــه س ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
ازجملــه فهــم نادرســت، عــدم هماهنگــی بــا وزارت بهداشــت، تشــکیک بیــن ارائــه خدمــات مســتقیم 
ــرای  ــع، فشــارهای بیرونــی از طــرف سیاســتمداران، اصنــاف و گروه هــا ب یــا غیرمســتقیم، کمبــود مناب
ارائــه خدمــات و همچنیــن انفعــال تولیــت نظــام ســالمت روبــرو اســت. در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از 

تجربیــات کشــورهای مختلــف راهکارهایــی بــرای حــل ایــن مشــکالت ارائــه شــده اســت.

ــن  ــازمان تأمی ــالمت، س ــی، س ــات درمان ــدی، خدم ــطح بندی، منطقه بن ــدی: س ــم کلی مفاهی
ــران،1404 ــان ای ــه درم ــی، نقش اجتماع

عنوان: مرور تجارب نظام سطح بندی ارائه خدمات درمانی در ایران و 
سایر کشورهای جهان

مجری:  سمیه نوری حکمت
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گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت
سال: 1399 

چکیده:
یکــی از دالیــل پرهزینــه بــودن خدمــات بیمارســتانی وابســته بــودن آن هــا بــه نیــروی انســانی ماهــر و 
حرفــه ای اســت. بــا توجــه بــه رونــد افزایشــی هزینه هــا و محدودیــت منابــع مالــی، بــه نظــر می رســد 
ــارکاری  ــر ب ــی ب ــی و مبتن ــای علم ــا روش ه ــتان ها ب ــانی در بیمارس ــروی انس ــص نی ــرآورد و تخصی ب
ــای  ــش هزینه ه ــه کاه ــی، زمین ــخیصی و درمان ــات تش ــی خدم ــت و ایمن ــن کیفی ــر تضمی ــالوه ب ع
زائــد را نیــز فراهــم نمایــد. در ایــن گــزارش باهــدف ارائــه یــک مــدل بومــی بــرای محاســبه و تعییــن 
اســتاندارد نیــروی انســانی تخصصــی بیمارســتانی بــرای مراکــز بیمارســتانی ایرانــی  انجــام شــده اســت. 
ایــن گــزارش بــا اســتفاده از تحلیــل ثانویــه داده هــای پژوهشــی بــا عنــوان "تعییــن اســتاندارد نیــروی 
انســانی در مراکــز درمانــی بســتری ســازمان تأمیــن اجتماعــی" تهیــه شــده اســت کــه در آن تعــداد 
ــوع بخش هــای بســتری در بیمارســتان ها  ــر اســاس پوشــش تن ــد و ب 5 بیمارســتان به صــورت هدفمن
به عنــوان پایلــوت انتخــاب  شــده و داده هــا از رویکــرد مثلثــی )Triangulation( بــا بررســی ادبیــات 
ــاهده و  ــوارد مش ــی م ــردی و در برخ ــی و ف ــای گروه ــاری، و مصاحبه ه ــناد ج ــدارک و اس ــی، م علم

ــردآوری شــده اســت. زمان ســنجی گ
درنهایــت در ایــن گــزارش بــر اســاس دســتاوردهای پژوهــش مذکــور، مدلــی بــا خصوصیــات زیــر بــرای 

استانداردســازی محاســبه نیــروی انســانی پیشــنهاد شــده اســت. 
بــرای افزایــش دقــت بــرآورد نیــروی انســانی در بیمارســتان ها، فرایندهــا و فعالیت هــای مربــوط بــه مشــاغل 

بیمارســتانی اصــالح و اســتاندارد شــوند به طوری کــه تداخــل و تشــابه وظایــف بــه حداقــل ممکــن برســد.
ــه  ــدون ســاعت اضاف ــر اســاس تعــداد نیــروی انســانی معــادل تمام وقــت و ب نرم هــای پیشنهادشــده ب
محاســبه شــده اســت، لــذا در صــورت پیش بینــی متوســط اضافــه کاری مــورد انتظــار توســط یــک رده 
ــود در  ــن پیشــنهاد می ش ــد. بنابرای ــش می یاب ــان نســبت کاه ــه هم ــانی ب ــروی انس ــداد نی ــغلی تع ش
ــک ســناریو  ــاز، بیــش از ی ــان موردنی ــن کارکن ــرای تأمی ــروی انســانی بیمارســتان ها ب ــزی نی برنامه ری

بــا در نظــر گرفتــن میانگیــن ســاعات اضافــه کار مختلــف تدویــن گــردد.
ــک  ــان کم ــذب کارکن ــه ج ــدام ب ــتاری اق ــروی پرس ــه نی ــب بهین ــتراتژی ترکی ــدی از اس ــا بهره من ب
پرســتاری شــامل بهیــار و کمــک بهیــار شــود، به طوری کــه بــا تمرکــز کاری پرســتاران بــر مراقبت هــای 
اصلــی و انجــام ســایر مراقبت هــا توســط بهیــار و کمــک بهیــار عــالوه بــر افزایــش کارایــی و کاهــش 

ــان فراهــم نمــود. ــرای مددجوی ــر ب ــا کیفیــت باالت ــوان مراقبت هــای ب هزینه هــا بت

مفاهیم کلیدی: استانداردسازی، کادر پزشکی، خدمات سالمت، پرستاری

عنوان: مدل بومی محاسبه نیروی انسانی موردنیاز در مشاغل 
منتخب در مراکز بیمارستانی ایران

مجری:  رضا تویسرکان منش



114

عی
ما

جت
ن ا

می
 تأ

ش
وه

پژ
ی 

عال
ه 

س
س

مؤ
ی 

ش
وه

پژ
ی 

ها
رح 

 ط
ده

کی
چ

 

ناظر: داود شجاعی زاده
گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

سال:1399

چکیده:
ایــن پژوهــش بــه شناســایی مدل هــای عملیــات ارائــه خدمــت بــه بیمــاران مبتــال بــه دیابــت و بهینــه 
ــالمت و  ــت س ــر روی وضعی ــا ب ــر مدل ه ــزان تأثی ــاس می ــر اس ــش و کارا ب ــای اثربخ ــی مدل ه گزین
ــا  ــه اســت. شناســایی مدل ه ــه خدمــت پرداخت کیفیــت زندگــی بیمــاران و همچنیــن هزینه هــای ارائ
ــد.  ــم می کن ــالمت فراه ــبکه های س ــرد را در ش ــت عملک ــالح وضعی ــا و اص ــری از آن ه ــکان یادگی ام
همچنیــن بــا بررســی مدل هــا و همچنیــن پیامدهــای نهایــی بیمــاران بــه توســعه ســناریوهای آینــده 

جهــت بهبــود ارائــه خدمــات را نیــز پرداختــه اســت. 

در ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه اینکــه شناســایی ســناریوها بــا بهره گیــری از مطالعــات تجربــی بســیار 
ــه شناســایی  ــا اســتفاده از کارگاه هــای آینده نگــری و تکنیــک دلفــی ب پرهزینــه اســت ایــن مطالعــه ب

ــردازد. ــب می پ ــناریوهای مناس س

ــر اســاس  ــوع2 را ب ــت ن ــه بیمــار دیاب ــه خدمــت ب ــن گــزارش، مــدل بهینــه عملیــات ارائ ــت ای درنهای
بررســی پیمایشــی و نظــرات متخصصیــن توســعه داده اســت. بخش هــای اصلــی مــدل بهینــه عبارت انــد 
ــرای  ــدی تقاضــا ب ــده، گروه بن ــک ارائه کنن ــدگان ی ــی در لیســت خدمــت گیرن ــام بیمــار دیابت از: ثبت ن
خدمــات دیابــت، پیشــنهاد تعییــن لیســت اســتاندارد خدمــات هــر بــر اســاس دســتورالعمل های بالینــی، 
بــاز توزیــع وظیفــه مراقبــت از بیمــاران دیابتــی در میــان نیروی هــای درمانــی، استانداردســازی فراینــد 
ــکان  ــه پزش ــت ب ــم پرداخ ــر در مکانیس ــت و تغیی ــای دیاب ــر در پوشــش داروه ــاران، تغیی ــان بیم درم

معالــج بیمــاران دیابتــی، آمــوزش بیمــاران و اجــرای نظــام اطالعــات بیمــاری دیابــت. 

ــات  ــع خدم ــاز توزی ــده، ب ــک ارائه کنن ــت ی ــار در لیس ــام بیم ــامل ثبت ن ــاختاری ش ــای س مداخله ه
ــورد  ــره م ــراد خب ــان و اف ــات، توســط ذی نفع ــت خدم ــه باب ــر در مکانیســم های پرداخت مراقبتــی، تغیی
تأکیــد قــرار گرفتنــد. همچنیــن متخصصیــن ارائــه خدمــت بــر روی آمــوزش بیمــاران تأکیــد می نمودنــد 
و قبــل از آن نیــز بــر روی آمــوزش افــراد ارائــه خدمــت بــرای بهبــود مراقبــت از بیمــاران دیابــت تأکیــد 
داشــتند. از میــان مداخله هــای مــدل مراقبــت اولویــت اصلــی بــا توجــه بــه یافته هــای مطالعــه تجربــی 

و همچنیــن مطالعــه کیفــی بــر روی ســاختار مراقبت هــا بــود.

مفاهیم کلیدی: دیابت نوع 2، بهینه گزینی، استانداردسازی فرایند درمان

عنوان: شناسایی مدل های عملیات ارائه خدمت به بیماران 
مبتال به دیابت و بهینه گزینی مدل های اثربخش و کارا

مجری:  مهدی مهدوی
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ناظر: مریم معینی
گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

سال: 1399

چکیده:
ایــن پژوهــش بــه بررســی و مطالعــه وضعیــت نابرابــری در توزیــع بیمارســتان و تخت هــای بیمارســتانی در 
پهنــه جغرافیــا در ســطح شــهر تهــران و در طــول زمــان می پــردازد و ارتبــاط ایــن نابرابری هــا بــا وضعیــت 
اجتماعــی- اقتصــادی ســاکنان مناطــق مختلــف شــهر را بررســی می کننــد. همچنیــن ایــن تــالش کــرده 
ــی بیمارســتان ها و مراکــز ســرپائی تأمیــن اجتماعــی و بیمارســتان های دولتــی و  ــه مکان یاب ــا ب اســت ت
خصوصــی در ســطح 22 منطقــه تهــران بپــردازد و یــک بســتر داده بــرای تحلیل هــای مکانــی فراهــم کنــد. 
در ادامــه بــا مراجعــه بــه ضریــب جینــی و شــاخص تمرکــز در طــول زمــان )شــش بــرش زمانــی از ســال 
ــع  ــری در توزی ــری نابراب ــه اندازه گی ــران( ب ــار ای ــز آم ــماری های مرک ــر سرش ــق ب ــا 1395 منطب 1345 ت
تخت هــا و مراکــز ســرپائی بیــن مناطــق مختلــف شــهری بــا اســتفاده از تحلیل هــای مکانــی می پــردازد. 
درنهایــت یــک بررســی مقایســه ای در مــورد عملکــرد ســه بخــش تأمیــن اجتماعــی، دولتــی و خصوصی در 

ــه می دهــد. امــر توزیــع مکانــی بیمارســتان ها و تخت هــای بیمارســتانی در گــذر زمــان ارائ

روش شناســی ایــن مطالعــه ترکیبــی از بررســی های مقطعــی و ســری زمانــی می باشــد کــه بــه بررســی 
ــی-  ــت اجتماع ــا وضعی ــاط آن ب ــتانی و ارتب ــای بیمارس ــتانی و تخت ه ــاط بیمارس ــی نق ــع مکان توزی
ــماری های  ــا سرش ــق ب ــاله منطب ــی ده س ــش دوره زمان ــول ش ــق در ط ــک از مناط ــر ی ــادی ه اقتص

ــردازد. ــه تفکیــک مالکیــت می پ ــار ب ــز آم نفــوس و مســکن مرک

ــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه شــاخص های تمرکــز، ضرایــب جینــی و نقشــه ای GIS نشــان  نتای
دادنــد کــه توزیــع تخت هــا بیــن مناطــق بســیار نابرابــر می باشــد و بیشــتر ایــن منابــع در چنــد منطقــه 
شــهری قــرار دارنــد. ایــن بیــن توزیــع تخت هــای خصوصــی تمرکــز بیشــتری دارد. در ارتبــاط بــا تخت های 
وابســته بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی چنیــن تمرکــزی مشــاهده نگردیــد. اگرچــه نابرابــری بیــن مناطــق 
بــه علــت تعــداد کــم بیمارســتان ها و تخت هــا وجــود داشــت امــا ایــن نابرابــری بــه نفــع مناطــق دارای 
وضعیــت اجتماعــی– اقتصــادی باالتــر نبــود. نقشــه توزیــع بیمارســتان ها در ســطح شــهر تهــران بیانگــر 
ــد  ــر می باش ــان نابراب ــول زم ــتانی در ط ــای بیمارس ــتان و تخت ه ــی بیمارس ــع جغرافیای ــن اســت توزی ای
ــع  ــری در توزی ــد، نابراب ــج می برن ــتانی رن ــع بیمارس ــود مناب ــق از کمب ــیاری از مناط ــه بس و درحالی ک
بیمارســتان ها ارتبــاط مســتقیمی بــا وضعیــت اجتماعــی- اقتصــادی مناطــق دارد به نوعــی محرومیــت آن 

مناطــق ســبب محرومیــت در تســهیالت درمانــی هــم بــرای آن مناطــق شــده اســت.

مفاهیم کلیدی: خدمات درمانی، تخت های بیمارستانی، عدالت درمانی، نابرابری

عنوان: بررسی نابرابری در توزیع جغرافیایی تخت های بیمارستانی 
و مراکز سرپایی در سطح مناطق کالن شهر تهران: مقایسه سازمان تأمین 

اجتماعی با مراکز دولتی و خصوصی
مجری:  یوسف چاوه پور
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گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت
سال: 1399

چکیده:
ــه اختــالل اضطــراب ســالمت در بیمه شــدگان ســازمان تأمیــن  ــه بررســی مــوارد ابتــال ب ایــن طــرح ب
ــازمان های  ــردازد. س ــال 1396 می پ ــار در س ــرای اصــالح رفت ــه ب ــان و مداخل ــتان اصفه ــی اس اجتماع
ــار را  ــن رفت ــد و ای ــت دارن ــده خدم ــار ارائه دهن ــرل رفت ــرای کنت ــددی ب ــازوکارهای متع ــر، س بیمه گ
ــن  ــف ممک ــل مختل ــه دالی ــا ب ــد؛ ام ــرل می کنن ــداوم کنت ــور م ــف به ط ــای مختل ــاس آیتم ه ــر اس ب
ــن و  ــی از جامع تری ــال، یک ــد. بااین ح ــل بمانن ــت غاف ــدگان خدم ــار مصرف کنن ــی رفت ــت از بررس اس
ــت،  ــده خدم ــان در ســطح مصرف کنن ــای جســت وجوی درم ــرای درک رفتاره ــات ب ــن مطالع کامل تری
ــری  ــا بهره گی ــدا ب ــه در ابت ــن مطالع ــد. در ای ــت می باش ــدگان خدم ــدی مصرف کنن ــه بهره من مطالع
ــه شناســایی علــل اســتفاده مفــرط از  از اطالعــات افــراد تحــت پوشــش ســازمان تأمیــن اجتماعــی، ب
خدمــات درمانــی پرداختــه شــده اســت. ســپس تــالش کــرده اســت تــا بــا شناســایی افــراد مشــکوک 
بــه ابتــال بــه اختــالل اضطــراب ســالمت )به عنــوان یکــی از اختالالتــی کــه منجــر بــه اســتفاده مفــرط 
ــه بررســی رونــد درمــان  ــه روان پزشــک معرفــی کنــد و ب از خدمــات ســالمت می شــود(، ایــن افــراد ب

ــردازد. ــان می پ ــان آن ــار جســت وجوی درم ــر رفت ــی ب ــه روان درمان ــر مداخل ــان و تأثی آن

ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از روش کیفــی مطالعــه و مشــاهده فعــال میدانــی و مصاحبــه عمیــق انجــام 
شــده اســت.

نتایج این مطالعه نشان می دهد افرادی که مراجعه زیاد و مشترک به بخش های مختلف مانند آزمایشگاه، 
داروخانه، پزشک یا رادیولوژی داشته اند، بسیار کم و تعداد آن ها نزدیک به صفر است. اما با افزایش 

تعداد افراد موردبررسی تنها تعداد کمی از افراد یافت شدند که مراجعه به آزمایشگاه و رادیولوژی آن ها 
زیاد بود که باز هم تعدادشان از حد انتظار پایین تر بود. درنتیجه در این قسمت احتمال بر این است 
که نبود فصل مشترک در این مراجعه ها می تواند این باشد که افراد هرکدام مرتباً به یکی از بخش ها 

مراجعه زیادتری دارند. همچنین در مورد مراجعه افراد به درمان مستقیم یا غیرمستقیم سازمان تأمین 
اجتماعی نتایج این مطالعه نشان می دهد که افراد پر مراجعه به درمان مستقیم با افراد پر مراجعه به 

درمان غیرمستقیم فصل مشترک بسیار کم در حد 2 الی 3 نفر داشتند. به این معنی که در مراجعه های 
سازمان تأمین اجتماعی برخی از افراد به تعداد بسیار زیاد به درمان مستقیم و یا به طور مجزا به درمان 

غیرمستقیم مراجعه می کنند.

مفاهیم کلیدی: اختالل اضطراب، مداخالت روان شناختی، استفاده مفرط از خدمات درمانی

عنوان: بررسی موارد ابتال به اضطراب سالمت در بیمه شدگان سازمان 
تأمین اجتماعی استان اصفهان و مداخله برای اصالح رفتار در سال 1396

مجری:  مسعود فردوسی
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گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت
سال: 1399

چکیده:
این گزارش به بررسی سازوکارهای ایجاد بیمه تکمیلی سالمت ذیل مجموعه یک بیمه گر پایه سالمت 

می پردازد. در گزارش تالش شده است تا در ابتدا جدولی تطبیقی دربرگیرنده اطالعات سیستم سالمت 
و شاخص های اصلی سالمت کشورهای منتخب با ایران مقایسه شود و شمایی کلی از وضعیت سالمت 

کشورهای موردمطالعه ارائه شود. سه بخش ابتدایی گزارش به ارائه کلیاتی از سیستم سالمت کشورهای 
منتخب می پردازند ) با رویکرد سیستم تأمین مالی(، سپس اطالعاتی در خصوص بیمه های خصوصی و 
نحوه سازمان دهی آن ها ارائه شده است. در ارائه یافته ها سعی شده است تا به سؤاالتی که برای سازمان 
سفارش دهنده مطرح بوده است پرداخته شود. در بخش آخر گزارش، پیشنهادات پژوهشگر، بر اساس 

مطالعاتی که انجام شده است، به صورت خالصه ارائه شده است.

این گزارش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. 

ــر  ــی توســط ســازمان بیمه گ ــٔه تکمیل ــا بیم ــه در آن ه ــه تجــارب ســایر کشــورهایی ک ــن مطالع در ای
ــتگی  ــدوق بازنشس ــی صن ــٔه داخل ــن تجرب ــه و همچنی ــان و فرانس ــر آلم ــورهایی نظی ــود؛ کش می ش
ــات  ــد کلی ــواردی مانن ــامل م ــزارش ش ــن گ ــای ای ــت. بخش ه ــده اس ــه ش ــلح الزم ارائ ــای مس نیروه
نظــام ســالمت کشــور المــان، نحــوه مدیریــت نظــام بیمــه ای و بیمه هــای خصوصــی در ایــن کشــور، 
ــات  ــا و خدم ــالمت و مزای ــه س ــش بیم ــت پوش ــراد تح ــه، اف ــور فرانس ــی در کش ــای اجتماع بیمه ه
ــور،  ــن کش ــی در ای ــای خصوص ــت بیمه ه ــاری و وضعی ــای اجب ــت بیمه ه ــراد تح ــه اف ــده ب ــه ش ارائ
تجــارب بیمه هــای اجتماعــی کــره جنوبــی، تجربــه بیمــه ســالمت، تخصیــص منابــع مالــی و وضعیــت 
بیمه هــای خصوصــی در ایــن کشــور اســت و در انتهــا پیشــنهاداتی بــرای ارتقــای وضعیــت بیمه هــای 

ــه شــده اســت.  ــران و ســازمان تأمیــن اجتماعــی ارائ اجتماعــی و ســالمت در ای

ــان،  ــه مکمــل، آلم ــی، بیم ــن مال ــه ســالمت، تأمی ــی، بیم ــای اجتماع ــدی: بیمه ه ــم کلی مفاهی
ــی فرانســه، کــره جنوب

عنوان: ارائٔه بیمه های تکمیلی سالمت در سازمان های بیمه گر پایٔه اجتماعی
مجری:  عفت محمدی
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گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1399

چکیده:
ایــن پژوهــش بــه مســئله اصالحــات در نظام هــای بیمــه ای و صندوق هــای بازنشســتگی در کشــورهای 
مختلــف می پــردازد و ایــن موضــوع کــه دولت هــا پــس ازآن کــه در مــورد یــک اقــدام اصالحــی بــرای 
ــازی  ــت در پیاده س ــول موفقی ــرای حص ــیده اند، ب ــدی رس ــه جمع بن ــتگی ب ــام بازنشس ــازی نظ ــه س ب
اصالحــات موردنظــر، قبــل از اجــرای اصالحــات و حیــن اجــرا چــه اقداماتــی انجــام داده انــد. همچنیــن 
واکنــش شــرکای اجتماعــی و گروه هــای ذینفــع )ازجملــه اتحادیه هــای کارگــری و انجمن هــای 
کارفرمایــی( نســبت بــه ایــن اصالحــات چــه بــوده اســت و نهایتــاً دولــت در مقابــل واکنــش شــرکای 

ــت. ــته اس ــی داش ــه عکس العمل ــع چ ــای ذینف ــی و گروه ه اجتماع

این پژوهش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته است.

ــات  ــورها در اصالح ــایر کش ــه س ــه تجرب ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــی از آن اس ــش حاک ــن پژوه ــج ای نتای
بازنشســتگی می تــوان اذعــان کــرد کــه دو عامــل مهم تریــن اثــر را بــر پیشــبرد اصالحــات بازنشســتگی 
ــی( و  ــت )نظــام انتخابات ــت دول ــت، ماهی ــزد دول ــری ن ــدرت تصمیم گی ــز ق ــه یکــی تمرک داشــته اند ک
دیگــری اجتماعــی بــوده اســت. کشــورهای دارای نظام هــای اکثریــت احــزاب نســبتاً کمتــری دارنــد و 
دولــت نیــز از احــزاب کمتــری تشــکیل می شــود. در ایــن حالــت بســته اصالحــات به احتمــال کمتــری 
بــا مخالفــت درون دولــت مواجــه خواهــد شــد یــا در صــورت مخالفــت، خواســته های اعضــای ائتــالف 
ــرای دریافــت  دارای تکثــر کمتــری اســت. همچنیــن هــر چــه کشــورها دارای نهادهــای رســمی تری ب
ــون، نظــرات ذینفعــان دریافــت شــود، در طــول  ــب قان خواســته های ذینفعــان باشــد و پیــش از تصوی
تصویــب قانــون و پــس ازآن موانــع کمتــری در مقابــل دولــت وجــود خواهــد داشــت. از ســوی دیگــر، 
ــران  ــدرت بازیگ ــی، ق ــای امتیازات ــون اعط ــتراتژی هایی همچ ــاذ اس ــق اتخ ــد از طری ــا می توانن دولت ه
کلیــدی در وتــوی اصالحــات را خنثــی کننــد. بااین حــال یکــی از عوامــل موفقیــت در برخــی اصالحــات، 
منصــرف شــدن برخــی اتحادیه هــا از ادامــه اعتراضــات بــوده اســت. در مبانــی نظــری حاضــر توضیحــی 
ارائــه نشــده اســت کــه چــرا گاهــی اوقــات اتحادیه هــا بــدون هیــچ امتیــازی یــا امتیــاز بســیار انــدک 
ــه اســت  ــن مطالع ــی نظــری ای ــورد یکــی از کاســتی های مبان ــن م از اعتراضــات دســت می کشــند. ای

کــه بایــد اصــالح گــردد.

مفاهیــم کلیــدی: اصالحــات صندوق هــای بازنشســتگی، نظام هــای بیمــه ای، اتحادیه هــای 
ــی ــری و کارفرمای کارگ

عنوان: تبیین تقابل نیروهای فعال در اصالحات نظام بازنشستگی 
در کشورهای منتخب با استفاده از رویکرد نهادگرایی

مجری:  ابوالفضل عباسی دره بیدی
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گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1399

چکیده:
ــا و گســترده ای  ــای دیرپ ــرد و تحــوالت نهاده ــه بررســی عملک ــرض ک ــن پیش ف ــا ای ــن پژوهــش ب ای
ــد روشــنگر  ــِی اقتصــاد سیاســی کشــور نمی توان ــار کل ماننــد ســازمان تأمیــن اجتماعــی، جــز در بافت
باشــد، بــه ایــن موضــوع پرداختــه اســت کــه ماهیــت ســازمان تأمیــن اجتماعــی به عنــوان یــک ســازمان 
ــا خصیصــٔه کالینتلیســم قابــل توصیــف اســت، چگونــه در معــرض خطــر  بیمه گــر، در بافتــاری کــه ب
ــه  ــزارش ب ــن گ ــاس ای ــن اس ــر ای ــوند؟ ب ــر آن وارد می ش ــو ب ــدام س ــا از ک ــرد؟ و خطره ــرار می گی ق
بررســی وضعیــت نقــض ماهیــت بیمــه ی اجتماعــی از ســوی مراجــع برون ســازمانی، وضعیــت نقــض 
ــض  ــت نق ــران، وضعی ــت-رانتیر ای ــام کالینتلیس ــی در نظ ــن اجتماع ــازمان تأمی ــی س ــه جانبه گرای س
اســتقالل اداری-مالــِی ســازمان تأمیــن اجتماعــی در نظــام کالینتلیســت-رانتیر ایــران و بررســی ســایر 

ــردازد. ــران می پ ــام کالینتلیســت-رانتیر ای ــی در نظ ــه ی اجتماع ــت بیم ــض ماهی ــای نق مصداق ه

ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش ترکیبــی کمــی و کیفــی اســتفاده و تحلیــل کمــی و کیفــی داده هــای 
موجــود انجــام گرفته اســت.

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی، در مقــام یــک نهــاد بیمــٔه اجتماعــی، 
تــا حــد زیــادی قربانــی بافتار کالینتلیســتی کشــور شــده اســت، امــا کالینتالیســم سیاســی تمام داســتان 
ــد.  ــازمانی رخ می ده ــم س ــب کالینتالیس ــه ای در قال ــر برنام ــای غی ــی از توزیع ه ــش مهم ــت و بخ نیس
در حالــت مطلــوب، توزیع هــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی صرفــاً بــه شــکل برنامــه ای و بــدون تبعیــض 
نصیــب بیمه شــدگان مشــخص می شــود امــا  در حالــت موجــود ســازمان بــه دلیــل مداخــالت سیاســی 
از حفــظ منابــع بیــن نســلی َدرمی مانـَـد و بخشــی از منابــع نصیــب اشــخاص سیاســی و اطرافیــان آن هــا 
شــده و بخــش باقیمانــده در قالــب توزیع هــای غیــر برنامــه ای نصیــب گروه هــای خــاص کالینت هــا در 
جامعــه می شــود، همچنیــن بــه دلیــل فســاد برخــی از کارکنــان، ســازمان از حفــظ بهینــٔه منابــع بیــن 
نســلی درمی مانَــد و بخشــی از منابــع آن توســط کارکنــان عــاری از تعهــد حرفــه ای مصــرف و بخشــی 
ــازی  ــی س ــه عمل ــی ازجمل ــق راهکارهای ــت محق ــود. درنهای ــه می ش ــواران جامع ــب ویژه خ ــر نصی دیگ

ــرای رفــع ایــن وضعیــت پیشــنهاد می کنــد. واقعــی ســه جانبه گرایــی را ب

مفاهیم کلیدی: بیمه های اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی کالینتالیسم، رانتیر

عنوان: »نقض ماهیت بیمه های اجتماعی در بافتار کالینتلیسم  ؛ 
مطالعٔه موردی سازمان تأمین اجتماعی«

مجری:  سید وحید میره بیگی
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گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1399

چکیده:
ــر قانــون تأمیــن اجتماعــی و  ــه بررســی و مطالعــه شــرایط و فضــای اجتماعــی حاکــم ب ایــن پژوهــش ب
ــن  ــردازد  و در ای ــون می پ ــن قان ــف ای ــوارد مختل ــف م ــواد مختل ــب م ــذار در تصوی اســتدالل های قانون گ
ــری  ــا تصوی ــد ت ــالش می کن ــت و ت ــه اس ــره گرفت ــذاری به ــی قانون گ ــاد سیاس ــرد اقتص ــتا از رویک راس
ــا  ــکاران ب ــه پیمان ــا رابط ــط ب ــی مرتب ــواد قانون ــب م ــان تصوی ــی در زم ــت اقتصــادی و اجتماع از  وضعی
ســازمان تأمیــن اجتماعــی و تناســب ایــن قانــون بــا شــرایط مذکــور ارائــه کنــد و بــه مستندســازی فضــای 
اجتماعــی، اقتصــادی حاکــم در زمــان تصویــب قانــون تأمیــن اجتماعــی بپــردازد و درنهایــت پیشــنهاداتی 

بــرای اصــالح قانــون در شــرایط متمایــز اقتصــادی و اجتماعــی متمایــز و بــازار اشــتغال ارائــه کنــد.

ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش مطالعــه اســنادی و کتابخانــه ای و همچنیــن مصاحبــه نیمــه 
ــت. ــده اس ــام ش ــاختاریافته انج س

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه نظــام تأمیــن اجتماعــی امــروز ایــران کــه مشــتمل بــر شــاغلین 
در قراردادهــای مقاطعــه کاری نیــز اســت، مرهــون قانــون بیمه هــای اجتماعــی کارگــران در ســال 1331 
اســت کــه در دولــت مصــدق مصــوب شــد. البتــه کــه ایــن نقطــه عطــف تاریخــی خــود وام دار ســال ها 
ــوان  ــوده اســت و نمی ت ــون ب ــن قان ــب ای ــش از تصوی ــای پی ــران در دهه ه ــی در ای ــزاب چپ ــالش اح ت
از نقــش پررنــگ آن هــا در ایــن تحــول تاریخــی به آســانی گــذر کــرد. قانــون مزبــور درواقــع شــالوده و 
ــژه، در خصــوص قراردادهــای مقاطعــه کاری  ــران اســت. به وی ســنگ بنای نظــام تأمیــن اجتماعــی در ای
می تــوان ادعــا کــرد از زمــان تصویــب ایــن قانــون هیــچ تغییــر معنــاداری در اصــل و ماهیــت موضــوع 
بیمــه کــردن شــاغلین در قراردادهــای مقاطعــه کاری رخ نــداده اســت؛ تغییــرات صــورت گرفتــه حــول 
ــا قراردادهــای مقاطعــه-کاری، از یک ســو،  ــوده اســت. در مواجهــه ب نحــوه و شــکل اجــرای ایــن امــر ب
ــات  ــا را تحــت پوشــش خدم ــاغل در آن ه ــران ش ــه کارگ ــد اســت ک ــی متعه ــن اجتماع ــازمان تأمی س
ــون از آن هــا و  ــد طبــق قان ــن تعهــدات بای ــرای انجــام ای ــرار دهــد و از ســوی دیگــر مســلماً ب خــود ق
کارفرمایشــان )پیمانــکار( کســورات دریافــت کنــد. واکاوی تاریخــی روابــط میــان پیمانــکاران و ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی حاکــی از آن اســت کــه محــل اختــالف اصلــی همیــن نحــوه و میــزان کســوراتی اســت 

کــه بایــد جهــت پوشــش بیمــه ای کارگــران شــاغل در ایــن قراردادهــا اخــذ گــردد.

مفاهیم کلیدی: قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، پیمانکاران، ضریب پیمان

عنوان: حافظه قانونی سازمان تأمین اجتماعی )موردمطالعه 
قوانین مربوط به روابط پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی(

مجری:  مجتبی قاسمی
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گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1399

چکیده:
ــن  ــازمان تأمی ــی و س ــات اجتماع ــاهی خدم ــازمان شاهنش ــی س ــه و بررس ــه مطالع ــش ب ــن پژوه ای
اجتماعــی و آنچــه به طــور مســتقیم در پیونــد بــا تأســیس، اهــداف،  وظایــف، ســاختار اداری، گروه هــای 
ــد  ــالش می کن ــن ت ــردازد. همچنی ــن مؤسســات و نحــوه و ماحصــل عملکــرد آن هاســت می پ هــدف ای
ــه در  ــورت گرفت ــی ص ــت اجتماع ــکل حمای ــران از ش ــه در ای ــه و خیری ــور عام المنفع ــول ام ــیر تح س
ــه مســئولیت مســتقیم  ــکا ب ــا ات ــی ب ــن اجتماع ــام تأمی ــه نظ ــی ب ــات اجتماع ــای خدم ــب برنامه ه غال
دولــت را موردبررســی قــرار دهــد. محــدوده زمانــی ایــن پژوهــش دوره پهلــوی دوم اســت. از ایــن منظــر 
سیاســت های اتخاذشــده توســط حکومــت و نیــز نقــش رخدادهایــی چــون انقــالب ســفید به ویــژه اصــل 
اول آن، اصالحــات ارضــی، برنامه هــای عمرانــی کشــور، و افزایــش درآمدهــای نفتــی در گــذار از  اتــکای 

واحــد بــه نظــام خیریــه ای تــا تشــکیل دولــت رفــاه در ایــران موردبررســی و تشــریح شــده اســت. 

در ایــن پژوهــش، روش گــردآوری مباحــث بــه شــیؤه کتابخانــه ای و اســنادی صــورت گرفتــه و عــالوه 
بــر منابــع مختلــف، از اســناد آرشــیوی نیــز اســتفاده شــده اســت.

ــر اســاس اطالعــات به دســت آمده در ایــن پژوهــش ســازمان شاهنشــاهی خدمــات اجتماعــی به عنــوان  ب
نخســتین مؤسســه خیریــه کالن ایــران بــا اتکا بــر منابع مالــی موقوفــۀ خاندان ســلطنتی یکی از مؤسســات 
تأثیرگــذار در امــور حمایتــی در دوره پهلــوی دوم بــود کــه حــوزه فعالیــت و نحــوه عملکــرد ایــن مؤسســه 
نســبت بــه ســایر مؤسســات مشــابه خــود از گســتردگی و شــمول بیشــتری برخــوردار بــود و وظایــف آن 
ــه بخشــی از  ــت ک ــر می گرف ــٔه وســیعی را در ب در ســال های نخســت تأســیس در حــوزه بهداشــت دامن
ــد از: تأســیس درمانگاه هــا و بیمارســتان ها،  ایجــاد آموزشــگاه ها  ــن ســازمان عبــارت بودن فعالیت هــای ای
به منظــور تربیــت پزشــکیار بــرای خدمــات اجتماعــی و بهداشــتی، عیــادت بیمــاران مســتمند در منــازل 
ــه معالجــه و  ــه بیمارســتان و تأمیــن هزین ــان ب ــه بالیــن مرضــی و انتقــال آن ــان و رســاندن پزشــک ب آن
معــاش خانــواده آنــان در دوره مــرض و نقاهــت، کمــک مــادی و معنــوی بــه مؤسســات خیریــه و بهداشــتی 
ــه شــیرخوارگاه ها و  ــر و بی پرســتار و رســیدگی ب ــه بهداشــت کــودکان فقی ــا، توجــه ب ــت از آن ه و حمای
پرورشــگاه-ها و مبــارزه بــا فحشــاء و در امــر مبــارزه بــا تکــدی و ولگــردی بــه جمــع آوری و تربیــت کودکان 
ولگــرد و بی سرپرســت، منــع کــودکان از اشــتغال بــه کارهــای نامناســب بــا ســن آنــان، جمــع آوری عجــزه 

و گدایانــی کــه قــادر بــه کار نبودنــد و تعلیــم و تربیــت ولگــردان در کانــون کار و آمــوزش و .....

ــور  ــوی دوم، ام ــی، پهل ــن اجتماع ــی، تأمی ــور حمایت ــه، ام ــات خیری ــدی: مؤسس ــم کلی مفاهی
لمنفعــه م ا عا

عنوان: تاریخ سازمان های فعال حوزه تأمین اجتماعی در 
دوره پهلوی دوم مطالعه موردی: سازمان تأمین اجتماعی

مجری:  الهام ملک زاده
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گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1399

چکیده:
ــی  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــت مســتمری بگیران س ــزان اثربخشــی و رضای ــه بررســی می ــن پژوهــش ب ای
ــا  ــد ت ــالش می کن ــردازد و ت ــازمان می پ ــن س ــی ای ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــا و برنامه ه را از طرح ه
میــزان تطبیــق برنامه هــا و طرح هــای اجراشــده بــا نیازهــا و اولویت هــای بازنشســتگان را موردبررســی 
ــوزه  ــی در ح ــق جهان ــارب موف ــی تج ــه و بررس ــه مطالع ــن ب ــد. همچنی ــرار ده ــی ق و آسیب شناس
ــتمری بگیران و  ــتگان و مس ــه بازنشس ــی ب ــی و اجتماع ــی، فراغت ــهیالت فرهنگ ــات و تس ــه خدم ارائ
ویــژه  طرح هــای  و  برنامه هــا  احتمالــی  تنگناهــای  و  مســائل  سبب شناســی  و  آسیب شناســی 
ــردازد. ــا( می پ ــوای برنامه ه ــه لحــاظ سیاســت گذاری، اجــرا و محت بازنشســتگان و مســتمری بگیران )ب

ایــن طــرح بــا اســتفاده از روش ترکیبــی کمــی پیمایشــی و کیفــی مطالعــه اســنادی و کتابخانــه ای و 
مصاحبــه نیمــه ســاختاریافته انجــام شــده اســت.

نتایــج ایــن مطالعــه بر اســاس مطالبــات مختلــف بازنشســتگان ارائه شــده اســت. نتایج کلی نشــان دهنده 
رضایــت متوســط بازنشســتگان و مســتمری بگیران ســازمان تأمیــن اجتماعــی از برنامه هــای فرهنگــی 
و اجتماعــی ایــن ســازمان اســت. بااین وجــود بازنشســتگان بیشــتر ترجیــح می دهنــد خدمــات مربــوط 
ــج پژوهــش نشــان  ــرار دهنــد.  یافته هــا و نتای ــه مســائل بهداشــتی و ســالمت خــود را در اولویــت ق ب
ــوم و  ــه س ــی در رتب ــابقات ورزش ــزاری مس ــز برگ ــالمت و نی ــتی و س ــاوره های بهداش ــد، مش می ده
ــازه )0-100(  ــتگان در ب ــالمت بازنشس ــره س ــن نم ــرار دارد. همچنی ــتگان ق ــای بازنشس ــارم نیازه چه
ــره  ــود نم ــالمت خ ــت س ــه وضعی ــتگان ب ــر بازنشس ــت. به بیان دیگ ــده اس ــبه ش ــا 54,7 محاس ــر ب براب
ــمانی )59,3(  ــالمت جس ــی )42,8(، س ــالمت اجتماع ــک س ــه تفکی ــره ب ــن نم ــد. ای ــط را دادن متوس
ــی و  ــالمت اجتماع ــوزه س ــالمندان در ح ــتگان و س ــد، بازنشس ــان می ده ــی)61,6( نش ــالمت روان و س
زندگــی روزمــره احســاس ســالمتی کمتــری دارنــد. نکتــه دیگــر این اســت 43,8 درصــد از بازنشســتگان 
ــد. بیمــاری در بیــن  ــج می برن ــی رن ــد از بیمــاری جســمانی و روان ــه ترتیــب گفتن ــز 34 درصــد ب و نی
ــه  ــن اســت ک ــی نشــانگر ای ــا به خوب ــن یافته ه ــراد ســاکن در شــهرها بیشــتر اســت. بنابرای ــان و اف زن
ــای  ــا ســالمت )دوره و کارگاه ه ــط ب ــای مرتب ــا و طرح ه ــاً برنامه ه ــت فرهنگــی و اجتماعــی حتم معاون
ــد نســیم ســالمت و برگــزاری مســابقات ورزشــی( را در ســه حــوزه  آموزشــی در حــوزه ســالمت مانن
)جســمانی، روانــی و اجتماعــی( بایــد پیگیــری کنــد و سیاســت جــدی در ایــن حــوزه خصوصــاً بــرای 

ــی را توســعه دهــد.   ــد و طرح هــای فعل ــوان اتخــاذ نمای بان

مفاهیــم کلیــدی: رضایــت ســنجی، بازنشســتگان، مســتمری بگیران، ســازمان تأمیــن اجتماعــی، خدمــات 
ــی و اجتماعی فرهنگ

عنوان: بررسی میزان اثربخشی و رضایتمندی بازنشستگان و مستمری بگیران 
از طرح ها و برنامه های فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی

مجری:  ابراهیم شیرعلی



123

عی
ما

جت
ن ا

می
 تا

ش
وه

پژ
ی 

عال
ه 

س
س

مو

گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1399

چکیده:
ایــن پژوهــش بــه بررســی و مطالعــه تأثیــرات مســتقیم و غیرمســتقیم بودجــه دولــت بــر ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی و منابــع و مصــارف آن می پــردازد. امــری کــه به طــور عمــده در زمــان بودجه نویســی در دولــت 
و تصویــب بودجــه در مجلــس موردتوجــه قــرار نمی گیــرد. امــا، پیامدهــای آن در طــول ســال و به خصــوص 
در ماه هــای پایانــی ســال موجــب ایجــاد کســری نقدینگــی بــرای ســازمان می شــود و در گاهــی مــوارد، 
ســازمان مجبــور بــه اســتقراض های پرهزینــه می شــود. همچنیــن تــالش شــده اســت تــا ضمــن شناســایی 

ایــن اثــرات راهکارهایــی بــرای تصمیم گیــری بهتــر درزمینــٔه بودجــه ســازمان ارائــه کنــد.

این طرح با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است.

بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه به طــور متوســط، حــدود 75 درصــد از مطالبــات ســازمان از دولــت، بــه 
مطالبــات بیمــه ای اختصــاص دارد و بیــش از 40 درصــد از مطالبــات بخــش بیمــه ای ســازمان از دولــت 
نیــز بــه »ســه درصــد حــق بیمــه ســهم دولــت« بــاز می گــردد. البتــه بســیاری از عناویــن موردادعــای 
ســازمان، یــا ردیــف اعتبــاری مشــخصی در بودجــه دولــت ندارنــد و یــا ردیــف موردنظــر بــه دســتگاه های 
دیگــری اختصــاص یافتــه و ســازمان بایــد، به واســطه، حقــوق قانونــی خــود را دریافــت کنــد. بــر ایــن 
ــدن و  ــت، متقاعدش ــه موافق ــوط ب ــور من ــه کل کش ــای بودج ــازمان از ردیف ه ــهم بری س ــاس، س اس
ــه  ــه ب ــی ک ــای اجتماع ــل بیمه ه ــارات فص ــوع اعتب ــد. مجم ــتگاه ها می باش ــایر دس ــابی س خوش حس
ســازمان تأمیــن اجتماعــی و وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اختصــاص یافتــه اســت، کمتــر از 10 
ــه مقایســه  ــالف ب ــل اخت ــرای ریشــه یابی عل ــدرج در بودجــه ســازمان اســت. ب ــات من درصــد از مطالب
ردیف هــا بــا عناویــن مشــابه پرداختــه شــد. در ایــن زمینــه هــم مشــاهده شــد کــه اختــالف جــدی میــان 
ارقــام منــدرج در بودجــه دولــت و بودجــه ســازمان وجــود دارد. به طوری کــه ارقــام متناظــر در بودجــه 
دولــت، حداکثــر معــادل 18 درصــد از آنچــه بــود کــه در بودجــه ســازمان بــه تصویــب رســیده بــود. ایــن 
حجــم از اختــالف در بیــن ردیف هــای متناظــر، قابل قبــول و قابــل توجیــه بــه نظــر نمی رســد. بنابرایــن 
ضــروری اســت کــه بــرای برطــرف ســاختن آن اقدامــات الزم در ســطح مدیریتــی و کارشناســی صــورت 
پذیــرد. البتــه بــا محاســبات انجــام شــده مشــخص گردیــد یکــی از دالیــل اختــالف بیــن ارقــام بودجــه 

در ســازمان و دولــت، تفــاوت در آمــار و اطالعــات مــورد اســتناد و روش محاســبه اســت.

مفاهیم کلیدی: سازمان تأمین اجتماعی، بودجه دولت، مصارف و منابع، کسری بودجه

عنوان: شناسایی آثار و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم بودجه 
مصوب کل کشور بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی

مجری:  کامبیز لعل
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گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1399

چکیده:
ــه  ــف ازجمل ــان مختل ــر ذی نفع ــاه ب ــک رف ــذاری بان ــی واگ ــرات احتمال ــی اث ــه بررس ــش ب ــن پژوه ای
ــن  ــن ممک ــردازد. همچنی ــک هســتند، می پ ــن بان ــی سیاســت های ای ــدف اصل ــروه ه ــه گ ــران ک کارگ
اســت در ســوی دیگــر میــدان، ذی نفعانــی باشــند کــه از ایــن امــر ســود بــرده و تمامــی تــالش خــود 
را در راســتای پیشــرفت ایــن فراینــد بــه کار گیرنــد. لــذا در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت تــا در گام 
اول ذی نفعــان مختلفــی کــه ممکــن اســت از ایــن امــر تأثیــر پذیرنــد شناســایی شــده و در گام دوم نــوع 

تأثیــر و شــیوه تأثیرگــذاری بــر ذی نفعــان مشــخص شــود. 

این پژوهش از دو روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده کرده است. 

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه جــدا نمــودن ایــن دو نهــاد درنهایــت باعــث آســیب بــه کل مجموعــه 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی و افــراد و گروه هایــی خواهــد شــد کــه بــه نحــوی بــا آن در ارتباط انــد و همچنیــن 
هــدف اولیــه قانون گــذار بــرای ایجــاد ایــن قانــون را نیــز محقــق نخواهــد کــرد. درمجمــوع می تــوان گفــت کــه 
در فراینــد اجــرای ایــن قانــون، ســازمان تأمیــن اجتماعــی، بیمــه پــردازان، بازنشســتگان و... کــه شــامل بخــش 
زیــادی از افــراد جامعــه خواهنــد شــد متضــرر خواهنــد شــد. هرچنــد در کوتاه مــدت ممکــن اســت بانــک رفــاه 
ــن  ــد و از ای ــه دلیــل حــذف فشــار وارده از ســوی ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســتقالل نســبی یاب کارگــران ب
ــک، بیمه شــدگان ســازمان  ــن بان ــادی از مشــتریان ای ــت ازآنجاکــه بخــش زی ــا درنهای ــق منتفــع شــود ام طری
ــک نیــز مشــتریان خــود را از دســت داده و متضــرر خواهــد  ــن بان تأمیــن اجتماعــی هســتند در درازمــدت ای
شــد. از ســوی دیگــر ســرمایه داران ســودجو و یــا ســایر بانک هــا ممکــن اســت بــرای جــذب ســهام بانــک رفــاه 
کارگــران و منابــع ســازمان تأمیــن اجتماعــی وارد میــدان شــده و وضعیــت بســیار نابســامان تری را بــرای ایــن 
تعامــالت بــه وجــود آورنــد کــه ســرانجام ممکــن اســت همــان قانونــی کــه جهــت جلوگیــری از فســاد و ریســک 
ســرمایه افــراد تنظیــم شــده اســت خــود باعــث ایجــاد چنیــن شــرایطی شــود. بنابرایــن الزم اســت در جهــت 
ــورت  ــون را به ص ــن قان ــدن از ای ــتثنا ش ــی مس ــران توانای ــاه کارگ ــک رف ــذار، بان ــه قانون گ ــدف اولی ــظ ه حف
ــه  ــورت ماهان ــازمان به ص ــی س ــری نقدینگ ــت کس ــکاری دول ــا هم ــد و درازای آن ب ــته باش ــر داش مادام العم
تأمیــن شــده و ســازمان تأمیــن اجتماعــی و بانــک رفــاه کارگــران نیــز مکلــف شــوند تــا فرایندهــای مالــی خــود 
را بــا شــفافیت بیشــتری ادامــه داده و نهادهــای نظارتــی نیــز نظــارت خــود را بــر ایــن رابطــه افزایــش دهنــد. 
پیچیدگــی و اهمیــت ایــن مســئله ایجــاب می نمایــد تــا راهکارهــای ارائه شــده بــرای آن نیــز چندبعــدی بــوده 

و شــامل همــکاری همه جانبــه تمامــی ذی نفعــان باشــد.

مفاهیم کلیدی: سازمان تأمین اجتماعی، بانک رفاه کارگران، ذینفعان، واگذاری

عنوان: ارزیابی تأثیر اجتماعی واگذاری سازمان های تابعه تأمین 
اجتماعی؛ مطالعه موردی بانک رفاه

مجری:  امیرعلی شریف محسنی
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گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1399

چکیده:
بــا همه گیــری ویــروس کوویــد-19، پیامدهــای مخــرب کرونــا در حــوزه ســالمت فراگیــر و جهانــی بــوده 
ــان  ــکاری می ــای آش ــوده، و تفاوت ه ــان نب ــه یکس ــان ب ــه جه ــا در هم ــن پیامده ــود ای ــت، بااین وج اس
ــال  ــرای مث ــده اند. ب ــه ش ــا آن مواجه ــی ب ــیوه های متفاوت ــه ش ــا ب ــود؛ دولت ه کشــورها مشــاهده می ش
در کشــور کــره جنوبــی میــزان ابتــال و مرگ ومیــر ناشــی از بیمــاری به مراتــب کمتــر از ایتالیــا، ایــران، 
اســپانیا و امریــکا بــوده اســت. بــر ایــن اســاس در ایــن گــزارش تــالش شــده اســت تــا دالیــل موفقیــت 
کــره جنوبــی در مهــار همه گیــری ویــروس کوویــد-19 و تجــارب ایــن کشــور موردبررســی قــرار گیــرد و 

بــر اســاس آن راهکارهایــی بــرای مدیریــت هرچــه بهتــر ایــن همه گیــری در ایــران ارائــه شــود. 

این پژوهش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است.

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه دولــت کــره جنوبــی در ماه هــای اولیــه بــا اعمــال کنتــرل و 
عــدم تســامح در مقابــل هیــچ گروهــی، به ویــژه گروه هــای مذهبــی، توانســت تــا پایــان مرحلــه چهــارم 
بــه ثبــات نســبی در کنتــرل بیمــاری برســد. مراکــز تســت و درمــان را مســتقر کــرد. مبــادی ورودی و 
خروجــی کشــور را تحــت کنتــرل بهداشــتی درآورد. در ایــن مرحلــه، فقــط هــر خیابــان یــا محلــه ای کــه 
بحرانــی می شــد را بــرای یــک تــا دو هفتــه کنتــرل و مــوارد را شناســایی و درمــان می کــرد، و رونــد 
عادی ســازی بیشــتر و بازگشــایی اماکــن بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی ادامــه داشــت. بااین وجــود 
ــاره  ــرل را دوب ــد کنت ــی رون ــره جنوب ــروس ک ــه وی ــال ب ــد ابت ــوارد جدی ــاهده م ــی و مش ــس از مدت پ
ــری  ــل به کارگی ــه دلی ــی ب ــره جنوب ــه داده اســت. در کل ک ــون ادام ــد را تاکن ــن رون ــرد و ای شــروع ک
ــا،  ــه کرون ــراد مشــکوک ب ــان و اف ــژه آزمایش هــای بســیار گســترده از مبتالی روش هــای منعطــف به وی
تدابیــر قرنطینــه منطقــه ای و موفقیــت در کنتــرل بیمــاری بــدون فلــج کــردن کشــور، بــه یــک نمونــه 
ــا تبدیــل شــده اســت. به طورکلــی، در ایــن دوره، مجموعــه  ــا کرون قابل توجــه بین المللــی در مبــارزه ب
ــا آن ســبب شــد، علیرغــم  چنیــن اقداماتــی و همه-جانبگــی برنامه هــای دولــت و همراهــی جامعــه ب
بازگشــایی بیشــتر فعالیت هــای اقتصــادی و جلوگیــری از آســیب گســترده بــه اقتصــاد کشــور، دولــت 

در کنتــرل بیمــاری بــا چالشــی چنــدان ســهمگین مواجــه نشــود.

مفاهیم کلیدی: کنترل همه گیری، ویروس کووید-19، کرونا، قرنطینه

عنوان: برنامه مدیریت سالمت کره جنوبی در بحران کرونا
مجری:  محمدرضا تهمک
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گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1399

چکیده:
ــردم و  ــن م ــطه بی ــوان واس ــه به عن ــد ک ــی می گردن ــه تلق ــوم جامع ــن س ــاد رک ــازمان های مردم نه س
قــوای حاکمیــت و حتــی خــود جامعــه نقشــی بســیار مهمــی دارنــد. امــروزه انــواع مختلفــی از ایــن نــوع 
ــی در سراســر  ــی و بین الملل ــا ســطح مل ــه ت ــی گرفت ــوع از ســطح محل ــات متن ــازمان ها، در موضوع س
جهــان در حــال فعالیــت بــرای رســیدن بــه اهــداف گوناگونــی در حــال فعالیــت هســتند. ایــن پژوهــش 
بــه ارزیابــی عملکــرد ســازمان های مردم نهــاد در مدیریــت بحــران ســیل نــوروز 98 پرداختــه اســت کــه 
ذیــل آن، وضعیــت مشــارکت، همــکاری و فعالیــت بخــش ســوم در مدیریــت بحــران موردبررســی قــرار 
گرفتــه اســت. بــرای بررســی وضعیــت ســیل در ســه اســتان گلســتان، لرســتان و خوزســتان، ســمن های 
فعــال در ســیل در ایــن مناطــق شناســایی شــدند. الزم بــه ذکــر اســت کــه بخشــی از آنــان ســمن های 
ــرای  ــه ایــن مناطــق ب فعــال اســتانی بودنــد و بخشــی نیــز ســمن هایی بودنــد کــه از اســتان تهــران ب

ــد.  ــه بودن کمک رســانی رفت

در ایــن پژوهــش بــا 21 نفــر از افــراد فعــال کــه در ســیل نــوروز 98 حضــور داشــتند مصاحبــه عمیــق 
انجــام شــده اســت.  

پــس ازآن مصاحبه هــا پیــاده شــدند و بــا اســتفاده از تحلیــل مضمــون نــه مضمــون شناســایی شــدند کــه 
ــاد،  ــازمان های مردم نه ــگاه س ــران، جای ــر بح ــت در براب ــی حاکمی ــرد انفعال ــل راهب ــد از: تحلی عبارت ان
مداخــالت در حیــن بحــران ســازمان های مردم نهــاد، نقــاط قــوت ســمن ها، موانــع اقدامــات ســمن ها، 
توانمندســازی ذینفعــان، بهبــود عملکــرد ســمن ها، نقــاط ضعــف ســمن ها و فقــدان ســامانه اطالعاتــی 
ــود  ــرای بهب ــاد ب ــر ســازمان مردم نه ــه ه ــی از آن اســت ک ــج پژوهــش حاک منســجم و یکپارچــه. نتای
ــی  ــرای آمادگ ــی درون خــود ب ــه بازســازی و بازتوان ــش ب ــان آرام ــاز دارد: 1- در زم ــرد خــود نی عملک
ــازمان های  ــا س ــود ب ــی خ ــبکه ارتباط ــردازد. 2- ش ــش رو بپ ــی پی ــره احتمال ــه مخاط ــخگویی ب پاس
ــن  ــی بی ــفاف و تعامل ــی ش ــد ارتباط ــر می طلب ــطحی دیگ ــد و 3- در س ــت کن ــش را تقوی هم عرض

ــف و طراحــی شــود.  ــی تعری ســمن ها و بخــش دولت

مفاهیم کلیدی: سازمان های مردم نهاد، ارزیابی عملکرد، تحلیل مضمون، سیل.

عنوان: ارزیابی عملکرد سازمان های مردم نهاد در سیل نوروز 98
مجری:  شیوا آقایی
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گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1399

چکیده:
ــه بررســی ابعــاد ارتبــاط میــان بیمه هــای اجتماعــی و امنیــت اجتماعی-سیاســی در  ایــن پژوهــش ب
ایــران هــم از منظــر بازشناســی دقیــق موضــوع و هــم بررســی چالش هــای احتمالــی و ارائــه راهــکار 
ــی  ــایی و معرف ــه شناس ــد ب ــالش می کن ــن ت ــردازد. همچنی ــا می پ ــگیری از آن ه ــرای پیش ــب ب مناس
بنیان هــای بیمه هــای اجتماعــی از منظــر امنیــت اجتماعی-سیاســی، پیامدهــای امنیتــی چالش هــای 
تأمیــن اجتماعــی و چالش هــای احتمالــی پیــش روی ســازمان تأمیــن اجتماعــی در صــورت پیدایــش 
بحــران در صنــدوق تأمیــن اجتماعــی بپــردازد و بــا تعییــن نقــش ســازمان تأمیــن اجتماعــی به عنــوان 
ــرای پیشــگیری از بحــران  ــزی ب ــی بیمه هــای اجتماعــی در کشــور در برنامه ری کنشــگر کلیــدی متول
امنیــت اجتماعی-سیاســی راهکارهایــی بــرای جلوگیــری از رخــداد بحــران امنیــت اجتماعی-سیاســی 

)درزمینــٔه، پیامدهــای امنیتــی بحــران صنــدوق تأمیــن اجتماعــی( ارائــه کنــد.

ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از روش مطالعــه کتابخانــه ای و اســنادی و همچنیــن نظریــه مبنایــی انجــام 
شــده اســت.

ــی،  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــات س ــش خدم ــٔه پوش ــه درزمین ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
ازجملــه بیمه هــای اجتماعــی، در ســطح کشــور نابرابــری منطقــه ای بــه چشــم می خــورد و الزم اســت 
ــه مناطــق و اســتان ها، ســطح پوشــش  ــی بیشــتر ب ــا دادن امتیازات ــو ب ــن اجتماعــی ول ســازمان تأمی
بیمه هــای اجتماعــی و تأســیس مراکــز درمانــی و خدماتــی ازاین دســت را در مناطــق کمتــر برخــوردار 
از خدمــات خــود افزایــش دهــد. همچنیــن بــر اســاس دســتاوردهای ایــن مطالعــه در ســال های اخیــر 
همــواره ســه جانبه گرایــی )تعامــل بیــن دولــت، کارفرمایــان و کارگــران از طریــق نمایندگانشــان( بــا 
تحدیــد از ســوی نهــاد قــدرت مواجــه بــوده اســت. ضلــع دولتــی، و تــا حــدی نیــز کارفرمایــی کــه بــا 
دولــت همســوتر اســت ، بــر ضلــع کارگــری غلبــه پیــدا کــرده اســت.  بازســازی شــورای عالــی تأمیــن 

اجتماعــی شــاید اصلی تریــن عامــل در برقــراری چنیــن تعادلــی باشــد.

ــی،  ــای امنیت ــه ای، پیامده ــای بیم ــران صندوق ه ــی، بح ــن اجتماع ــدی: تأمی ــم کلی مفاهی
گرایــی ســه جانبه 

عنوان: بررسی رابطه بیمه های اجتماعی و امنیت اجتماعی در ایران
مجری:  ابراهیم توفیق؛ محمدرضا تهمک
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گروه:  اقتصاد و سرمایه گذاری
سال:  1399

چکیده:
شــرکت ســرمایه گذاری تأمیــن اجتماعــی )شســتا( به عنــوان یــک مجموعــه تخصصــی در امــر 
ــهامی  ــرکت های س ــیاری از ش ــد و بس ــمار می آی ــه ش ــور ب ــاد کش ــه اقتص ــرمایه گذاری و در صحن س
ــع  ــل جام ــه تحلی ــن منظــور ارائ ــد، بدی ــرار دارن ــگ شســتا ق ــت هلدین ــازار ســرمایه تحــت مالکی در ب
ــن  ــهام ای ــی س ــر بازده ــه ب ــی بهین ــبت های مال ــاب نس ــتا، انتخ ــرمایه گذاری شس ــرکت های س از ش
شــرکت ها و پیش بینــی تأثیــر نســبت های مالــی و متغیرهــای کالن اقتصــادی بــر بــازده ســهام 
شســتا از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. عوامــل تأثیرگــذار بــر ریســک و بــازده ســهام شــرکت های 
ــدا، در  ــا کالن دســته بندی می شــوند. در ابت ــی ی ــا خــرد و بیرون ــی ی ــل درون ــروه عوام شســتا در دو گ
ــورد  ــهام م ــازده س ــر ب ــتا ب ــرکت های شس ــی ش ــی، نســبت های مال ــل درون ــرای عوام ــش ب ــن پژوه ای
ــه  ــای کالن اقتصــادی ک ــامل متغیره ــی ش ــل بیرون ــه اســت و ســپس عوام ــرار گرفت ــل ق تجزیه وتحلی

ــرآورد شــده اســت. ــهام ب ــازده س ــر ب ــد ب ــگاه می باش ــرل بن ــارج از کنت خ

 در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده روش تحلیــل آمــاری داده هــای موجــود، 61 شــرکت تحــت ســرمایه گذاری 
شســتا در قالــب 18 صنعــت بــرای دوره زمانــی 1390 تــا 1396 موردبررســی قــرار گرفتــه اســت. 

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه از 18 نســبت مالــی مؤثــر بــر ســهم بــازده ســهام شــرکت های 
شســتا، 6 نســبت مالــی بهینــه اســت کــه شــامل نســبت های دارایــی جــاری، گــردش دارایــی ثابــت، 
ــازده دارایــی ثابــت، بازدهــی ســرمایه و  ــه ســرمایه در گــردش، دوره وصــول مطالبــات، ب نســبت کاال ب
ــا  ــازده ســهام ب ــرآورد مــدل رگرســیون بهینــه نشــان می دهــد کــه ب ــص ماســت. ب حاشــیه ســود خال
ــت و حاشــیه  ــی ثاب ــازده دارای ــه ســرمایه در گــردش، ب ــای جــاری، نســبت کاال ب نســبت های دارایی ه
ــت و بازدهــی  ــی ثاب ــی گــردش دارای ــا نســبت های مال ــص رابطــه منفــی دارد و همچنیــن ب ســود خال
ــی  ــرکت های موردبررس ــهام ش ــی س ــر بازده ــاری ب ــی ج ــبت دارای ــت دارد. نس ــه مثب ــرمایه رابط س
ــی در  ــه نقدینگ ــت ک ــر اس ــن ام ــان دهنده ای ــر نش ــن تأثی ــی دارد، ای ــر منف ــتا، تأثی ــه شس زیرمجموع

ــد. ــن می باش ــرکت ها پایی ــن ش ــه ای مجموع

مفاهیم کلیدی: تأمین اجتماعی، شستا، صندوق سرمایه گذاری، مطالبات

عنوان: بررسی و تحلیل بازار سرمایه در ایران و شناخت 
چگونگی حضور و نقش آفرینی سازمان در این بازار

مجری:  دانشگاه سیستان و بلوچستان



129

عی
ما

جت
ن ا

می
 تا

ش
وه

پژ
ی 

عال
ه 

س
س

مو

گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال: 1399

چکیده:
ایــن مطالعــه بــه بررســی و تحلیــل صنعــت پتروشــیمی کشــور در آیینــه سیاســت های اقتصــادی ماننــد 
ــرای  ــردازد و ب ــرخ ارز می پ ــش ن ــادی و افزای ــای اقتص ــیمی ها و تحریم ه ــوراک پتروش ــذاری خ قیمت گ
ایــن کار تــالش می کنــد تــا بــه مــواردی ماننــد بررســی وضعیــت عرضــه و تقاضــای محصــوالت صنعــت 
ــه  ــازار و ریســک ســرمایه گذاری در صنعــت پتروشــیمی کشــور و تحلیــل هزین پتروشــیمی،  تحلیــل ب
ــت  ــعه ای صنع ــق توس ــدت و اف ــم انداز کوتاه م ــردازد و چش ــور بپ ــیمی کش ــت پتروش ــده در صنع و فای

پتروشــیمی کشــور بــا تأکیــد بــر شــرکت های تابعــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی را ترســیم کنــد. 

ــه ای و اســنادی و تحلیــل آمــاری داده هــای موجــود  ــا اســتفاده از روش مطالعــه کتابخان ایــن طــرح ب
انجــام گرفتــه اســت.

بــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش متوســط نســبت ســود عملیاتــی صنعــت 26 درصــد اســت. درنهایــت 
متوســط ســود خالــص صنعــت پتروشــیمی 28 درصــد اســت. همچنین متوســط بــازده حقــوق صاحبان 
ســهام 62 درصــد اســت به عبارت دیگــر، میــزان ســود خالــص ایجــاد شــده، 62% آورده صاحبــان ســهام 
ــی  ــد. بررس ــهام می باش ــان س ــرمایه گذاری صاحب ــرای س ــی ب ــل قبول ــدار قاب ــبت مق ــن نس ــت. ای اس
ــی از  ــه ســهم کشــورهای اروپای ــد ک ــت پتروشــیمی نشــان می ده ــت مشــتریان خارجــی صنع وضعی
ــر  ــه صف ــال 1388 ب ــد در س ــران از 14 درص ــیمیایی ای ــواد ش ــیمی و م ــوالت پتروش ــادرات محص ص
درصــد در ســال 1394 کاهــش یافتــه اســت و در همیــن مــدت ســهم چیــن از صفــر درصــد بــه بیــش 
از 62 درصــد افزایــش یافتــه اســت. بعــد از چیــن کشــورهای منطقــه خاورمیانــه و هنــد در رتبه هــای 
ــان  ــر اســاس رابطــه می ــد. همچنیــن ب ــرار دارن ــران ق ــرای محصــوالت پتروشــیمی ای بعــدی تقاضــا ب
ــا  ــدار تقاض ــه مق ــود ک ــی می ش ــیمی پیش بین ــوالت پتروش ــای محص ــزان تقاض ــادی و می ــد اقتص رش
ــی  ــن برســد و ارزش تقاضــای ریال ــزار ت ــه 26651 ه ــق 1404 ب ــرای محصــوالت پتروشــیمی در اف ب
ــرای ایــن محصــوالت در افــق 1404 بــه 585164 میلیــارد ریــال برســد. همچنیــن ارزش تقاضــای  ب

دالری بــرای محصــوالت پتروشــیمی در افــق 1404 بــه 18061 میلیــون دالر برســد.

مفاهیــم کلیــدی: محصــوالت پتروشــیمی، بــازار جهانــی، صنعــت، تحلیــل بــازار، ریســک، عرضــه 
و تقاضــا

عنوان: تحلیل بازار و ارائه پیش بینی صنعت پتروشیمی کشور
مجری:  ندا رییسی سرریگانی
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گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال:1399

چکیده:
ایــن پژوهــش بــه بررســی و تحلیــل بــازار صنعــت ســیمان در کشــور و خــارج از کشــور می پــردازد و تالش 
کــرده اســت تــا ابتــدا صنعــت ســیمان را بــه لحــاظ شــیوه های تولیــد و تکنولوژی هــای موردنیــاز، آســیاب 
و مــواد اولیــه و شــیوه های ســاخت خــوراک کــوره و غیــره معرفــی و تشــریح کنــد. در ادامــه وضعیــت 
تولیــد ســیمان در ایــران و جهــان و میــزان تقاضــا بــرای ســیمان را در بازارهــای داخلــی و خارجی بررســی 
ــه تجزیه وتحلیــل فضــای کســب وکار در حــوزه صنعــت ســیمان و تحلیــل شــاخص های  کنــد. ســپس ب
تخصصــی بــازار ازجملــه اندازه گیــری ســاختار بــازار، تمرکــز، شــاخص معکــوس تعــداد بنگاه هــا، شــاخص 
ــت  ــی وضعی ــت پیش بین ــت. درنهای ــه اس ــمن پرداخت ــاخص هرفیندال-هیرش ــز و ش ــبت های متمرک نس

بــازار ســیمان در کشــور و در حــوزه بین المللــی و در قالــب ســناریوهای مختلــف ارائــه شــده اســت. 

این طرح با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی و تحلیل آماری داده های موجود انجام گرفته است.

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه چالش هــای اصلــی صنعــت ســیمان در چنــد حــوزه خالصــه 
می شــود. چالــش نخســت مــازاد عرضــه ســیمان اســت. بــا توجــه بــه چشــم انداز اقتصــاد ایــران انتظــار 
مــی رود در چنــد ســال آینــده تــا افــق 1404، بــا تکمیــل طرح هــای ســیمانی جدیــد، 9 هــزار میلیــارد 
تومــان ســرمایه کشــور بــه دلیــل ایجــاد ظرفیــت مــازاد بــه هــدر رود. چالــش دوم نرخ گــذاری دولتــی 
ســیمان اســت. ازآنجاکــه نســبت قیمــت فــوالد بــه ســیمان در کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس حــدود 
7 اســت و ایــن نســبت در ایــران حــدود 30 می باشــد؛ پــس پیشــنهاد می شــود قیمت گــذاری ســیمان 
ــی صنعــت ســیمان اســت. حاشــیه ســود  ــع صادرات ــش ســوم موان ــذار شــود. چال ــورس کاال واگ ــه ب ب
ــه  ــا توجــه ب ــن اســت. ب ــرای تجــار 35-30 دالر در ت ــده 5 دالر و ب ــرای تولیدکنن ــن ســیمان ب ــر ت ه
ــا  ــد ب ــرای تولیدکننــدگان پرداخــت می کن ــن ســیمان ب ــه ازای هــر ت ــه ب ــت 20 دالر یاران این کــه دول
ــرژی  ــه ان ــون دالر یاران ــت ســالیانه حــدود 280 میلی ــن ســیمان، دول ــون ت احتســاب حــدود 14 میلی
بــه کشــور همســایه صــادر می کنــد. ایــن نمونــه روشــنی از ارزان فروشــی اســت. چالــش چهــارم لــزوم 
ــر  ــع انرژی ب ــز صنای ــیمان ج ــت. س ــیمان اس ــت س ــده در صنع ــتفاده ش ــاوری اس ــطح فن ــای س ارتق
ــه ای و آلودگــی  ــن انتشــار گازهــای گلخان ــاال رفت ــر باعــث ب ــا مقاومــت باالت ــد ســیمان ب ــوده و تولی ب
ــر  ــد اجتناب ناپذی ــای تولی ــتم ها و  فراینده ــدد سیس ــرل مج ــن کنت ــود. بنابرای ــت می ش محیط زیس
ــرای  ــرمایه گذاری ب ــذا س ــود. ل ــد ش ــای تولی ــش هزینه ه ــث افزای ــد باع ــوع می توان ــن موض ــت. ای اس

ــه نظــر می رســد.  ارتقــای فنــاوری تولیــد ســیمان ضــروری ب

مفاهیم کلیدی: صنعت سیمان، تحلیل بازار، خوراک کوره، شاخص هرفیندال-هیرشمن

عنوان: تحلیل بازار و ارائه پیش بینی صنعت سیمان کشور
مجری:  مهدی فتح آبادی
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گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات
سال: 1399

چکیده: 
در مطالعــه حاضــر، وضعیــت صنــدوق تأمیــن اجتماعــی در ایــران در قالــب یــک الگــوی همپوشــانی نســلی 
موردبررســی قــرار گرفتــه اســت. ایــن الگو شــامل دو نســل مختلف شــاغلین و بازنشســتگان اســت کــه رفتار 
ــن ســاختار، مــدل طراحی شــده  ــی، الگوســازی شــده اند. در ای ــه ویژگی هــای جمعیت ــا توجــه ب ــک ب هری
شــامل ســه بخــش اســت؛ بخــش اول، خانوارهــای اقتصــاد اســت کــه بــه دودســته نســل شــاغل و نســل 
ــه قیــد  ــا توجــه ب ــع مطلوبیــت ب بازنشســته تقســیم می شــوند. هــدف هــر دو نســل حداکثــر ســازی تاب
بودجــه مقابــل خــود اســت. از حــل ایــن مســئله، مســیر بهینــه مصــرف و عرضــه نیــروی کار افــراد شــاغل و 
بازنشســته مشــخص می شــود و بــا مشــخص شــدن میــزان عرضــه نیــروی کار، درآمــد حاصــل از حــق بیمه 
صنــدوق تأمیــن اجتماعــی مشــخص خواهــد شــد. بــا مشــخص شــدن درآمــد صنــدوق، میــزان ارزش حــال 

تعهــدات صنــدوق بــه دو نســل شــاغل و بازنشســته نیــز مشــخص خواهــد شــد. 

ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از روش مطالعــه اســنادی و کتابخانــه ای و تحلیــل داده هــای موجــود انجــام 
شــده اســت.

نتایــج  ایــن مطالعــه مبیــن آن اســت کــه تعهــدات صنــدوق بــه دو نســل شــاغل و بازنشســته بیشــتر 
ــا مشــکل جــدی عــدم تأمیــن  ــی، صنــدوق در آینــده ب ــد فعل ــا ادامــه رون ــذا ب ــوده و ل ــع آن ب از مناب
ــر در  ــار تغیی ــی آث ــور بررس ــذا به منظ ــد. ل ــد ش ــه خواه ــتگی مواج ــای بازنشس ــت مزای ــع پرداخ مناب
سیاســت ها و پارامترهــای الگــو بــر ثبــات صنــدوق، پنــج ســناریو سیاســتی مختلــف موردبررســی قــرار 
گرفتــه اســت. ایــن ســناریوها عبارت انــد از: افزایــش نــرخ حــق بیمــه، افزایــش دوره اشــتغال، افزایــش 
امیــد بــه زندگــی، افزایــش مزایــای بازنشســتگی و کاهــش در میــزان بدهــی دولــت بــه صنــدوق. نتایــج 
ــدات  ــه تعه ــع ب ــه نســبت مناب ــه اگرچ ــد ک ــناریو نشــان می ده ــج س ــن پن ــازی ای حاصــل از شبیه س
ــه میزانــی اســت کــه  ــع و مصــارف صنــدوق ب صنــدوق قابلیــت افزایــش دارد، امــا شــکاف میــان مناب
ــات  ــدوق را برطــرف کــرده و ثب ــد شــکاف صن ــی نمی توانن ــر به تنهای ــک از سیاســت های فوق الذک هری
ــه،  ــق بیم ــرخ ح ــدی ن ــش 10 درص ــورت افزای ــی در ص ــال، حت ــد. به عنوان مث ــن نماین آن را تضمی
ــت الزم  ــا از کفای ــرد ام ــرار می گی ــری ق ــطح بهت ــدوق در س ــی صن ــع مال ــه وض ــود ک ــاهده می ش مش

جهــت ایجــاد ثبــات در صنــدوق برخــوردار نیســت.

مفاهیــم کلیــدی: تأمیــن اجتماعــی، شــاغالن، بیمــه پــردازان، نــرخ حــق بیمــه، امیــد بــه زندگــی، 
ــتگی مزایای بازنشس

عنوان: شبیه سازی جریان وجوه سازمان تأمین اجتماعی و تخمین 
زمان ورشکستگی طبق سناریوهای مختلف

مجری:  دانشگاه عالمه طباطبایی- حسین توکلیان
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ناظر: مرتضی خوش آمدی 
گروه: آینده پژوهی

سال: 1400

چکیده:
ــای  ــالمت و مراقبت ه ــوزٔه س ــی در ح ــی زندگ ــرات احتمال ــه تغیی ــاص ب ــور خ ــزارش به ط ــن گ ای
ــواردی  ــه م ــا ب ــرده اســت ت ــالش ک ــردازد و ت ــا و پســاکرونا می پ ــری کرون بهداشــتی در دوران همه گی
ماننــد شناســایی بازیگــران کلیــدی و نقــش آن هــا در کنتــرل بیمــاری، بررســی نابرابری هــای موجــود 
ــور  ــود و نوظه ــای موج ــای فن آوری ه ــا آن، چالش ه ــه ب ــی مقابل ــای جهان ــالمت و ابزاره ــوزٔه س در ح
در حــوزٔه ســالمت در آینــده و رویکردهــای جدیــد به نظــام ســالمت و ســناریوهای آینــدٔه آن بپــردازد. 
ــرای  ــی در حکــم نقشــٔه راه ب ــوب و پیشــنهادها و راهبردهای ــدٔه مطل ــا آین ــز چشــم انداز ی ــت نی درنهای

بهبــود وضعیــت ســالمت عمومــی در جهــان پســاکرونا مطــرح شــده اســت.

این گزارش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای تهیه شده است.

ــا ســناریوی متعــارف ایــن اســت کــه  ــا پایــان یافتــن کرون نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه ب
ــالمت را  ــوزٔه س ــرات در ح ــی تغیی ــد و باق ــظ کنن ــرات را حف ــن تغیی ــر کم هزینه تری ــای حاض دولت ه
ــا اهمیــت یافتــن نیازهــای  ــن اســت کــه ب ــوب ای ــر شــرکت ها بســپارند. ســناریوی مطل ــه اب ــاره ب دوب
ــازار،  ــه از ب ــت، ن ــار داش ــا انتظ ــوان آن را از دولت ه ــط می ت ــه فق ــه ک ــا کم هزین ــگان ی ــتی رای بهداش
ــه  ــال، ب ــن احتم ــال بیشــتری شــود. چنانچــه ای ــی اقب ــداف رفاه ــا اه ــوی ب ــای ق ــه دولت ه ــاره ب دوب
واقعیــت تبدیــل شــود می تــوان انتظــار داشــت کــه بعــد از بحــران »کوویــد-19« اصالحــات جــدی در 

ــرد. ــرار گی ــای مربوطــه ق حــوزٔه ســالمت در دســتور کار ســازمان های و نهاده

مفاهیم کلیدی: همه گیری کووید-19، پساکرونا، سالمت، مراقبت های بهداشتی

عنوان: جهان پس از کرونا: سالمت و مراقبت های بهداشتی
مجری:  راضیه شامخ نیا
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ناظر: مرتضی خوش آمدی
گروه: آینده پژوهی

سال: 1400

چکیده:
ــی  ــی، اعــم از حکمران ــف حکمران ــر ســطوح مختل ــد-19« ب ــرات پاندمــی »کووی ــن گــزارش تأثی در ای
ــی  ــاکرونا بررس ــان پس ــی آن در جه ــم انداز آت ــن چش ــی و همچنی ــی و محل ــه ای، مل ــی، منطق جهان
شــده اســت و مــواردی ماننــد مســئلٔه حکمرانــی و ســناریوهای آینــده، ســناریوهای آینــده حکمرانــِی 
جهانــی و درنهایــت ســاختار قــدرت جهانــی در دنیــای پســاکرونا، گســترش منطقه گرایــی و پیوندهــای 
ــطح  ــی در س ــه ای و حکمران ــای منطق ــازمان ها و پیمان ه ــب س ــا در قال ــی دولت ه ــادی و سیاس اقتص

ملــی پرداختــه شــده اســت.

این گزارش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای تهیه شده است.

ــل و  ــط بین المل ــا در رواب ــران کرون ــی از بح ــرات ناش ــه تغیی ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
ــوم آن  ــکل مرس ــه ش ــدن ب ــینی از جهانی ش ــی عقب نش ــا نوع ــاد ب ــی، به احتمال زی ــی جهان حکمران
مواجــه خواهیــم بــود و شــکل جدیــدی از جهانی شــدن بــا تأکیــد بــر پیوندهــای اقتصــادی منطقــه ای 
ــب  ــی در قال ــه ای و منطقه گرای ــی منطق ــت. بخــش مهمــی از گســترش همگرای ــد یاف گســترش خواه
ســازمان های منطقــه ای ظهــور و بــروز پیــدا خواهــد کــرد و گســترش ســازمان ها و نهادهــای 
ــازمان ها  ــای س ــادی و قابلیت ه ــاختار نه ــترک، س ــای مش ــترش ارزش ه ــه گس ــت ب ــه ای درنهای منطق
ــن  ــردد، همچنی ــو بازمی گ ــورهای عض ــهروندان کش ــا و ش ــر دولت ه ــذاری ب ــت و تأثیرگ ــرای مدیری ب
ــرد.  ــکار ک ــر آش ــار دیگ ــی را ب ــای جهان ــا بحران ه ــه ب ــت در مواجه ــاد دول ــت نه ــا اهمی ــران کرون بح
ــری  ــاری جلوگی ــیوع بیم ــو از ش ــا از یک س ــد ت ــالش کردن ــا ت ــی کرون ــا پاندم ــه ب ــا در مواجه دولت ه
کننــد و از ســوی دیگــر بــا تبعــات اقتصــادی و اجتماعــی ویــروس ماننــد گســترش نابرابــری و کمــک 
ــر  ــاکرونا بزرگ ت ــان پس ــا در جه ــه، دولت ه ــد. درنتیج ــارزه کنن ــیب پذیر مب ــف و آس ــار ضعی ــه اقش ب
خواهنــد شــد و نفوذشــان در حوزه هــای مختلــف اقتصــادی و اجتماعــی نیــز گســترش خواهــد یافــت.

مفاهیم کلیدی: همه گیری کرونا، پساکرونا، حکمرانی، روابط بین الملل، جهانی شدن

عنوان: جهان پس از کرونا: حکمرانی، دولت و سیاست
مجری:  سید علی محمد کامران راد
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گروه: آینده پژوهی
سال: 1400

چکیده:
ــِی تحــت تأثیــر همه گیــری  ــه ایــن پرســش می پــردازد کــه آیــا موقعیــت جدیــد جهان ایــن گــزارش ب
ــی در  ــای مهم ــی، داللت ه ــرٔه جهان ــن دله ــی و فراگیرتری ــود جهان ــن رک ــا عمیق تری ــراه ب ــا هم کرون
ــا فقــر  ــارزٔه ب ــردازی اقتصــاد سیاســی و ســاماندهی نظــام اقتصــادی و اجتماعــی در مب عرصــٔه نظریه پ
ــوم و  ــوی از مفه ــی ق ــٔه مصداق ــا به مثاب ــورد کرون ــی در م ــن پرســش مباحث ــه ای دارد؟ جهــت پاســخ ب
ــرا.  ــانٔه اجتماع گ ــتی شناس ــرد هس ــوی از رویک ــی ق ــور مصداق ــک و همین ط ــه در ریس ــٔه جامع نظری
ــام  ــدن نظ ــزه ش ــز، دموکراتی ــت را ول ــه عدال ــد نظری ــم در تأیی ــی مه ــی تاریخ ــٔه مصداق ــا به مثاب کرون
تولیــد و توزیــع ثــروت و درآمــد، به مثابــٔه مهم تریــن راه کار بــرای مبــارزٔه بــا فقــر و مواجــه مطلــوب بــا 

مخاطــرات جامعــه در ریســک مطــرح شــده اســت.

ایــن گــزارش بــا اســتفاده از روش تحلیلــی توصیفــی و بــا مراجعــه بــا اســناد و مطالعــات کتابخانــه ای و 
داده هــای موجــود تهیــه شــده اســت.

ــک های  ــرض ریس ــا در مع ــری کرون ــر همه گی ــت تأثی ــه تح ــزارش، جامع ــن گ ــج ای ــاس نتای ــر اس ب
غیرقابل پیش بینــی قــرار دارد کــه همچــون شــبحی ناگهــان بــر فــراز جهــان ظاهــر می شــود و 
ــزه  ــی )دموکراتی ــدی اجتماع ــا عایق بن ــت، ب ــن موقعی ــد. در ای ــرا می زن ــه فق ــیب را ب ــن آس بیش تری
کــردن نظــام تولیــد و توزیــع ثــروت در ســطح ملــی و جهانــی( در برابــر ایــن ریســک ها، هــم می تــوان 
آســیب های بعــد از ظهــور بیمــاری چــون کرونــا را حداقــل کــرد و هــم می تــوان از ایــن طریــق راهــی 
ــٔه ریســک زا فراهــم نمــود. همچنیــن  ــرای کنتــرل نســبی ســرعت حرکــت ماشــین تحــوالت فناوران ب
کرونــا بــا قاطعیــت بــاال رویکــرد اجتماعــی گــرا بــه جامعــه را تأییــد و رویکــرد لیبرالــی و نئولیبرالــی 
"جامعــه چیــزی نیســت جــز جمــع جبــری افــراد را" رد می کنــد؛ بنابرایــن، قلمــروی وجــودی آدمــی 
فقــط محــدود بــه خــود وی نمی شــود. فردیــت وی، درعین حــال، تحــت تأثیــر محیــط اجتماعــی اســت 

ــد. ــی می کن ــه در آن زندگ ک

مفاهیم کلیدی: همه گیری کرونا، جامعه ریسک، اقتصاد سیاسی، مبارزه با فقر

عنوان: نابرابری و مخاطرات بیش تر "جامعٔه در ریسک" برای فقرا
مجری:  علی دینی ترکمانی- زهرا نوروزی
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ناظر: مرتضی خوش آمدی
گروه: آینده پژوهی

سال: 1400

چکیده:
در گــزارش به طــور خــاص بــر تغییــرات احتمالــی زندگــی در حــوزٔه کار و تأمیــن اجتماعــی پرداختــه 
شــده و چنــد مســئله مهــم کار و تأمیــن اجتماعــی ماننــد 1( تغییــرات کســب وکار؛ 2( سیاســت های 

حمایتــی دولــت؛ 3( چشــم اندازها و ســناریوها و پیشــنهادات را مطــرح کــرده اســت.

این گزارش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای تهیه شده است.

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه ســناریوهای آینــده در اغلــب مــوارد بازگوکننــدٔه غلبــٔه نوعــی 
ــازمان های  ــی س ــازار کار و بخــش خصــوص و حت ــری در ب ــدت و دوری از آینده نگ چشــم انداز کوتاه م
زیرمجموعــٔه دولتــی اســت. برخــی از مهم تریــن ســناریوهای محتمــل را می تــوان این گونــه برشــمرد: 
ــد.  ــد ش ــتر خواه ــیار بیش ــی بس ــاخت های ارتباط ــترش زیرس ــان و گس ــرای دیجیتالی ش ــا ب تقاض
تقاضــا بــرای قراردادهــای پیمانــکاری، مشــاغل گیــگ و دورکاری افزایــش سرســام آور خواهــد داشــت. 
ــد  ــی نخواهن ــد همخوان ــن رفته ان ــا از بی ــام کرون ــه در ای ــاغلی ک ــا مش ــد ب ــغلی جدی ــای ش ترکیب ه
ــدی،  ــاً ی ــرای مشــاغل عمدت ــازار کار ب ــاز ب ــد. نی ــد آم ــه وجــود خواهن ــد ب داشــت و شــغل های جدی
ــع آن  ــد و به تب ــد ش ــر خواه ــی کم ت ــای دیجیتال ــاز از مهارت ه ــی و بی نی ــر فن ــناختی، غی ــر ش غی
مشــاغل مبتنــی بــر مهارت هــای دیجیتالــی و شــناختی و نیــز نیازمنــد بــه روحیــٔه خــاص و متناســب 
ــا حرفــٔه مدنظــر افزایــش می یابنــد. البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه مشــاغل یــدی و بی نیــاز از  ب
ــروز  ــا ام ــق آماره ــد شــد. طب ــگ خواهن ــا بســیار کم رن ــت ی ــد رف ــن خواهن ــای خــاص از بی مهارت ه
ــال 2030  ــا در س ــای برآورده ــر مبن ــت و ب ــد اس ــه 54 درص ــک ب ــاغلی نزدی ــن مش ــه چنی ــاز ب نی
ــه 32 درصــد کاهــش پیــدا خواهــد کــرد. کســب وکارهای کوچــک کــه به شــدت تحــت  ــم ب ــن رق ای
ــد  ــری خواهن ــیب های جبران ناپذی ــیون آس ــش اتوماس ــا افزای ــد ب ــد-19« قرارگرفته ان ــر »کووی تأثی
دیــد. افــراد کم درآمــد و کم ســواد در دهــٔه پیشــرو در معــرض بیشــترین آســیب شــغلی خواهنــد بــود 
ــی از آن  ــرِی ناش ــدی و نابراب ــکاف درآم ــط، ش ــای ذی رب ــه ای نهاده ــورت بی توج ــع آن در ص و به تب

ــت. ــد داش ــابقه ای خواه ــش بی س افزای

مفاهیم کلیدی: همه گیری کووید-19، پساکرونا، رفاه اجتماعی، بازار کار

عنوان: جهان پس از کرونا: رفاه و تأمین اجتماعی
مجری:  راضیه شامخ نیا
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ناظر: مرتضی خوش آمدی
گروه: آینده پژوهی

سال: 1400

چکیده:
ایــن گــزارش به مســئله اقتصــاد اجتماعــی و وضعیــت آن در دوران پســاکرونا می پردازد و تــالش می کند 
ــد-19  ــری کووی ــر همه گی ــت تأثی ــی تح ــاد اجتماع ــی اقتص ــت فعل ــف وضعی ــی و توصی ــن بررس ضم
ــد،  ــای جدی ــی، رشــد فن آوری ه ــای اجتماع ــر اولویت ه ــای تغیی ــی در حوزه ه ــناریوهای احتمال ــه س ب
افزایــش فعالیــت در حــوزٔه خدمــات تأمیــن اجتماعــی، مشــارکت مؤثرتــر در روندهــای تصمیم گیــری، 
ــازار افزایــش نقــش اقتصــاد اجتماعــی در طراحــی الگوهــای اقتصــادی- ــا دولــت و ب تعامــل بیشــتر ب

اجتماعــی می پــردازد.

این گزارش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای تهیه شده است.

ــی  ــاد اجتماع ــی اقتص ــم انداز آت ــر چش ــیم بهت ــرای ترس ــه ب ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
ــناریوی اول«  ــت. »س ــر گرف ــل را در نظ ــناریوی محتم ــه س ــوان س ــود، می ت ــای موج ــٔه رونده ــر پای ب
ــا  ــات ی ــر اقدام ــیون و دیگ ــک واکسیناس ــه کم ــری ب ــه همه گی ــود ک ــرح می ش ــرض مط ــن ف ــا ای ب
شــرایط غیرمترقبــٔه دیگــر فروکــش کنــد و احتمــال بازگشــت ادواری آن نیــز بســیار انــدک باشــد. در 
ــری  ــدان تغیی ــی چن ــاد اجتماع ــازمان های اقتص ــت س ــت موقعی ــار داش ــوان انتظ ــورت نمی ت ــن ص ای
ــه  ــوی ادام ــالع ثان ــا اط ــری ت ــه همه گی ــر اســت ک ــرض تحقق پذی ــن ف ــا ای ــناریوی دوم« ب ــد. »س کن
ــن صــورت انتظــار مــی رود نقــش ســازمان های اقتصــاد اجتماعــی بیشــتر شــود.  داشــته باشــد. در ای
»ســناریوی ســوم« بــر اســاس ایــن فــرض قابل طــرح اســت کــه همه گیــری نــه پایــان قطعــی داشــته 
باشــد و نــه تــداوم بی وقفــه، بلکــه بــا بازگشــت های ادواری بــا شــدت های متفــاوت روبــه رو باشــیم. در 
ــی ســازمان های دولتــی، ابتــکار عمــل  ــر فرســایش های مال ــوان انتظــار داشــت براث ــن ســناریو می ت ای
ــه  ــی ب ــاد اجتماع ــود و اقتص ــتر ش ــه بیش ــای فن آوران ــک نوآوری ه ــه کم ــی ب ــرکت های خصوص ش

ــردازد. ــا شــرکت ها بپ ــکاری ب ــا هم ــت ی رقاب

مفاهیم کلیدی: همه گیری کووید-19، پساکرونا، اقتصاد اجتماعی، سناریوهای آینده

عنوان: جهان پس از کرونا: اقتصاد اجتماعی
مجری:  محمود ایرانی فرد
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ناظر: مرتضی خوش آمدی
گروه: آینده پژوهی

سال: 1400

چکیده:
ــورد  ــی در م ــردازد و مباحث ــی می پ ــاد کالن جهان ــای اقتص ــر رونده ــا ب ــار کرون ــه آث ــزارش ب ــن گ ای
شــوک های وارده بــه اقتصــاد کالن، شــوک بــه بهــره وری کل، عوامــل شــوک به صــرف ریســک، شــوک 
بــه سیاســت مالــی دولت هــا و ارزیابــی آثــار کرونــا بــر آینــده اقتصــاد کالن جهانــی و همچنیــن آینــده 

ــردازد. ــی می پ ــده ســرمایه مال ــن آین اقتصــادی چیــن و زنجیره هــای تأمی

این گزارش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای تهیه شده است.

نتایــج ایــن مطالعــه بــه ســه ســناریوی احتمالــی در مورد آینــده اقتصــاد کالن می پــردازد. در ســناریوی 
ــت در بخــش ســالمت، راه  ــی دول ــات مال ــا کاهــش اقدام ــق واکسیناســیون، ب ــر اجــرای موف اول براث
ــی شــرکت ها مواجــه  ــی، راه افتــادن کســب وکارها و افزایــش ثبــات مال افتــادن زنجیــرٔه تأمیــن جهان
در ســناریوی دوم اگــر واکسیناســیون در کشــورهای جهــان ادامــه یابــد، امــا ســرعت  خواهیم بود. 
ــدی  ــوک های جدی ــد ش ــروس می توان ــره وی ــای نامنتظ ــورت جهش ه ــن ص ــد. در ای ــش نیاب آن افزای
بــر بخش هــای ســالمت و ســپس اقتصــاد کالن جهانــی وارد آورد. در ســناریوی ســوم واکسیناســیون 
ــا امــروز تحمیل شــده اســت  ــی را کــه ت ــن شکســت هزینه های ــا شکســت مواجــه شــود. ای عمومــی ب
ــن  ــرمایه را پایی ــت س ــزٔه بازگش ــلد، انگی ــی را می گس ــن جهان ــرٔه تأمی ــد، زنجی ــر می کن ــد براب چن
ــا مــرز فروپاشــی ســاختار اقتصــاد  ــی را تنــد می کنــد و آن را ت مــی آورد و نهایتــاً شــیب رکــود جهان

ــرد. ــش می ب ــی پی سیاســی جهان

مفاهیم کلیدی: همه گیری کووید-19، پساکرونا، اقتصاد کالن، سناریوهای آینده

عنوان: جهان پس از کرونا: اقتصاد کالن جهانی
مجری:  محمود ایرانی فرد
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گروه: آینده پژوهی
سال: 1400

چکیده:
ــد-19 و  ــری کووی ــاوری در دوران همه گی ــوزه فن ــوالت ح ــرات و تح ــث تغیی ــه بح ــزارش ب ــن گ ای
در دوران پســاکرونا می پــردازد و مباحثــی را در مــورد واقعیــت جدیــد همه گیــری فن آوری هــای 
ــاد  ــرم، اقتص ــم انداز پلتف ــد: چش ــری جدی ــال، راهب ــای دیجیت ــاری فن آوری ه ــرش اجب ــال، پذی دیجیت
ــازی  ــمند س ــتی: هوش ــات محیط زیس ــش الزام ــال، افزای ــاد دیجیت ــت و اعتم ــال، امنی ــی دیجیت سیاس

ــد. ــرح می کن ــال مط ــی دیجیت ــن اجتماع ــال و تأمی ــی دیجیت ــٔه جهان ــهرها، جامع ش

این گزارش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای تهیه شده است.

نتایــج ایــن مطالعــه بــه ســه ســناریوی احتمالــی در مــورد آینــده تحــوالت فنــاوری در دوران پســاکرونا 
می پــردازد. در ســناریوی اول مــوج جدیــد فــن آوری از دل رکــود اقتصــادی فعلــی بــر خواهــد خاســت 
ــه  ــم ک ــزه مواجهی ــی دیجیتالی ــا جهان ــورت ب ــرد. دراین ص ــد ک ــون خواه ــرن 21 را دگرگ ــدٔه ق و آین
ــای  ــظ ارزش ه ــری و حف ــد متضمــن آزادی، براب ــد مشــخصی دارد و می توان ــران و قواع ــا، بازیگ کران ه
انســانی باشــد. در ســناریوی دوم گرچــه اکنــون تحــوالت ســریع فن آوری هــای دیجیتــال بــا اســتقبال 
عمومــی همــراه شــده اســت، امــا به تدریــج بــا افزایــش نظارت هــا، کنترل هــا و نهایتــاً افزایــش ســلطٔه 
ــه راه  ــی ب ــردی و جمع ــزون ف ــای روزاف ــی از نگرانی ه ــی، موج ــازمان های دولت ــز س ــرکت ها و نی ش
خواهــد افتــاد کــه می تواننــد مشــکالتی را بــرای توســعٔه ایــن فن آوری هــا ایجــاد کننــد. در ســناریوی 
ــرکت ها و  ــا و ش ــی دولت ه ــدرت کنترل ــش ق ــا افزای ــژه ب ــری و به وی ــن همه گی ــان گرفت ــا پای ــوم ب س
ــا  ــرف ی ــال بی مص ــای دیجیت ــد فن آوری ه ــل جدی ــادی، نس ــهروندان ع ــی ش ــش نگران ــه افزای درنتیج
دســت کم نامناســب و ناموجــه بــه نظــر خواهــد رســید. ایــن بــه معنــای بــروز مقاومت هــای اجتماعــی 
گســترده و نهایتــاً تغییــرات جزئــی و کلــی در حیطه هــای اقتصــاد، سیاســت و فــن آوری خواهــد بــود.

مفاهیم کلیدی: همه گیری کووید-19، پساکرونا، فناوری، فضای دیجیتال، سناریوهای آینده

عنوان: جهان پس از کرونا: فناوری های جدید
مجری:  محمود ایرانی فرد
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گروه: آینده پژوهی
سال: 1400

چکیده:
ایــن گــزارش بــه بررســی اکوسیســتم اســتارتاپی، نقــش صندوق هــای بازنشســتگی در آن و معرفــی مهم تریــن 
ــم و  ــف مفاهی ــن تعری ــا ضم ــد ت ــاش می کن ــردازد و ت ــتگی می پ ــٔه بازنشس ــان درزمین ــتارتاپ های جه اس
ــران  ــن کســب وکارها در ای ــی ای ــت فعل ــی از وضعی ــا، توصیف ــی حــوزه اســتارتاپ ها و کســب وکارهای نوپ مبان
ــر  ــر ب ــردازد و عوامــل مؤث ــی و بیمــه در رشــد اســتارتاپ ها می پ ــه نقــش مؤسســات مال ــد، ســپس ب ــه کن ارائ

ــد. ــرح می کن ــوزه را مط ــن ح ــای ای ــا و تهدیده ــر و فرصت ه ــرمایه پذی ــرکت های س ــات ش ــت و عملی فعالی
این گزارش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای تهیه شده است.

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه یکــی از اصلی تریــن تأمین کننــدگان ســرمایه اســتارتاپ ها، 
ــتگی  ــای بازنشس ــز صندوق ه ــروز نی ــا ام ــد. ت ــتگی می باش ــای بازنشس ــورانه صندوق ه ــرمایه گذاری جس س
تقریبــًا نیمــی از کل ســرمایه VC هــا در ایاالت متحــده را تأمیــن کرده انــد. بــر ایــن اســاس، ســهم 
ــت  ــز اس ــتگی ناچی ــای بازنشس ــرمایه گذاری های صندوق ه ــبد س ــی از س ــورانه و خصوص ــرمایه گذاری جس س
ــای بازنشســتگی کمــک  ــرای صندوق ه ــوع ســرمایه گذاری ها ب ــن ن ــه کاهــش ریســک ای ــل ب ــن عام ــه ای ک
ــامل شــده  ــن ســرمایه گذاری های جســورانه را ش ــی در کل ای ــز ســهم بزرگ ــن ســهم ناچی ــا همی ــد؛ ام می کن
ــرف  ــان ص ــتگی در جه ــای بازنشس ــع صندوق ه ــا 8% از مناب ــال 2016 تنه ــاس، در س ــن اس ــر ای ــت. ب اس
ــکا و 30% ســرمایه  ــا در آمری ــدار 50% ســرمایه  VCه ــن مق ــا همی ســرمایه گذاری جســورانه شــده اســت ام
آن هــا در کانــادا را تشــکیل می دهــد. در کل جهــان نیــز حــدود 40 درصــد ســرمایه صندوق هــا و شــرکت های 
جســورانه از طریــق صندوق هــای بازنشســتگی دولتــی یــا غیردولتــی تأمیــن می گــردد و بــازده نســبتًا مناســبی 

را نصیــب آن هــا نمــوده اســت.
مفاهیــم کلیــدی: اســتارتاپ ها، کســب وکارهای نوپــا، ســرمایه گذاری جســورانه، صندوق هــای 

ــتگی بازنشس

عنوان: بررسی اکوسیستم استارتاپی، نقش صندوق های بازنشستگی 
در آن و معرفی مهم ترین استارتاپ های جهان درزمینٔه بازنشستگی

مجری:  امیر سینا جیرفتی
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گروه: آینده پژوهی
سال: 1400

چکیده:
ایــن گــزارش بــه بحــث فنــاوری بــالک چیــن و پول هــای رمزگــذاری شــده می پــردازد. در ایــن گــزارش 
ــه  ــه ب ــور خالص ــده به ط ــای رمزنگاری ش ــاد پول ه ــفه ایج ــه و فلس ــی تاریخچ ــان اجمال ــس از بی پ
مباحــث فنــی و ســازوکار آن هــا پرداختــه شــده اســت و تــالش شــده اســت کــه کلیــه ابعــادی کــه بایــد 
ــاوری  ــن فن ــای ای ــرات و فایده ه ــه شــود و اث ــن در نظــر گرفت ــالک چی ــی ب ــی فن ــرای بررســی مبان ب

بــرای ســازمان تأمیــن اجتماعــی تبییــن شــود.

این گزارش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای تهیه شده است.

ــع وصول شــده و وصــول  ــزان مناب ــی، می ــن اجتماع ــه، در ســازمان تأمی ــن مطالع ــج ای ــر اســاس نتای ب
ــف و  ــای ص ــز هزینه ه ــدت و نی ــدات بلندم ــدت، تعه ــدات کوتاه م ــا تعه ــدی ب ــی ج ــواره در تقابل هم
ــه علــت عــدم کارایــی فرآینــدی در  ــه خدمــات اســت. بخشــی از هزینه هــای موصــوف ب ســتاد در ارائ
ارائــه خدمــات و نیــز به واســطه تقلــب و تخلــف، ایجــاد می شــود. پــس بدیهــی اســت کــه بــر اســاس 
ــر )الــف( حــذف واســطه ها، کارایــی فرآینــدی به شــدت افزایــش یافتــه و  شــعار بــالک چیــن مبنــی ب
ــا ایجــاد شــفافیت،  ــد و )ب( ب ــز به شــدت کاهــش می ده ــای ســتادی و صــف را نی ــر هزینه ه ــن ام ای
ــرای  ــن ب ــالک چی ــی ب ــای اصل ــاند. کارکرده ــن می رس ــل ممک ــه حداق ــف را ب ــب و تخل ــکل تقل مش
ســازمان تأمیــن اجتماعــی عبارت انــد از: احــراز هویــت بالکچینــی: ایــن احــراز هویــت ســبب می شــود 
تــا هزینــه و زمــان ارائــه خدمــات به واســطه دریافــت چندبــاره اســناد هویتــی، کاغذبــازی و تغییــرات 
ــادل  ــت تب ــرعت و امنی ــات، س ــه خدم ــش هزین ــر کاه ــالوه ب ــیده و ع ــل رس ــه حداق ــه پذیر ب خدش
اطالعــات هویتــی را مقــدور ســازد؛ پــردازش اتوماتیــک و بــدون خدشــه دعــاوی: بــه کمــک قراردادهــای 
ــور بدیهــی،  ــدون واســطه ام ــک و ب ــکان اجــرای اتوماتی ــن، ام ــالک چی ــاوری ب هوشــمند ناشــی از فن
مقــدور شــده و نیــاز بــه مراجعــه را حداقــل می ســازد؛ هماهنگــی بیــن نهــادی: ایــن امــر ســبب ایجــاد 
ارتبــاط مؤثــر بــا ســایر ســازمان های همــکار شــده و ســبب کاهــش تقلــب در کل صنعــت و به تبــع آن 
کاهــش هزینه هــای ناشــی از خســارت متقلبانــه خواهــد شــد؛ ارائــه خدمــات نویــن بــر اســاس ســوابق 
مشــخص و قابــل وثیقــه گــذاری: اندوختــه بیمه شــده، ذخیــره ای ارزشــمند بــرای ســازمان اســت کــه 
به واســطه آن به ســادگی می توانــد درامدهــای جدیــد و پایــداری را خلــق و بــه جامعــه مخاطــب خــود 

ــد. ــی نمای ــای حیات ــه گزینه ه ــه هســتند، ارائ ــران زحمت کــش جامع ــب از کارگ ــه اغل ک

مفاهیم کلیدی: بالک چین، پول های رمزنگاری شده، ارز دیجیتال

عنوان: بالک چین: آنچه مدیران باید بدانند
مجری:  امیر سینا جیرفتی
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گروه: آینده پژوهی
سال: 1400

چکیده:
ــورت  ــم به ص ــه ه ــراه ک ــن هم ــای تلف ــات اپراتوره ــی از اقدام ــی برخ ــرور اجمال ــزارش به م ــن گ ای
عمومــی به تمامــی اقشــار جامعــه و هــم به صــورت اختصاصــی بــه مشــتریان و کارکنــان خــود در دوران 
همه گیــری بحــران کرونــا خدمــات ارائــه کرده انــد، پرداختــه شــده اســت و تجــارب کشــورهای بلژیــک، 
انگلســتان، هلنــد، ایتالیــا، اســترالیا، اســپانیا، هندوســتان و آمریــکا را در ایــن زمینــه مطــرح کــرده اســت.

این گزارش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای تهیه شده است.

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه در کشــورهای موردبررســی تدابیــر زیــادی بــرای خدمات رســانی 
در وضعیــت بحــران کرونــا ارائــه شــده اســت کــه برخــی از آن هــا عبارت انــد از: کنتــرل زیرســاخت ها در 
24 ســاعت شــبانه روز، 7 روز در هفتــه و 365 روز در ســال؛ رایــگان شــدن تمــاس تلفنــی بــا ســازمان ملی 
تأمیــن بهداشــت و درمــان، ارائــه دسترســی بــدون هیچ گونــه هزینــه اضافــی بــه دیتاهــای تلفــن همــراه، 
تمــاس صوتــی و ارســال پیامــک را بــر روی موبایل هــای شــخصی، آمــاده کــردن تیم هــای اختصاصــی 
ــم، مشــتریان آســیب پذیر و مشــاغل به صــورت شــبانه روزی، توجــه  ــت از ســازمان های مه ــرای حمای ب
ــٔه مراقبت هــای بهداشــتی مشــغول فعالیــت  ــرای مشــتریانی کــه درزمین ــه عملکــرد شــبکه ب بیشــتر ب
هســتند؛ افزایــش ظرفیــت پهنــای بانــد شــبکه های خانگــی یــا اتصــاالت VPN بــرای دورکاری مشــتریان 
ــاخت ها  ــز زیرس ــال در تجهی ــان فع ــرای مهندس ــخت گیرانه ب ــتی س ــی و بهداش ــات ایمن ــاغل؛ اقدام ش

ماننــد نصــب شــبکه فیبــر نــوری و مــدرن ســازی شــبکه تلفــن همــراه؛ ...

مفاهیــم کلیــدی: اپراتورهــای تلفــن همــراه، مشــتری مــداری، بحــران کرونــا، خدمــات عمومــی، 
ــی ــاخت های ارتباط زیرس

عنوان: چگونگی عملکرد اپراتورهای تلفن همراه در راستای 
مدیریت بحران کرونا ویروس در جهان

مجری:  زهرا نوروزی
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گروه: آینده پژوهی
سال: 1400

چکیده:
ایــن گــزارش بــه بحــث و بررســی و پیش بینــی وضعیــت ســازمان تأمیــن اجتماعــی در دوران تحریم هــا 
ــه  ــه چ ــران ب ــا در ای ــدٔه تحریم ه ــه آین ــد ک ــخ ده ــش ها پاس ــن پرس ــد ای ــالش می کن ــردازد و ت می پ
ــن  ــازمان تأمی ــدات س ــای تعه ــر ایف ــت، ب ــر وضعی ــا در ه ــت؟ تحریم ه ــر اس ــی باورپذیرت وضعیت های
ــالش  ــده، ت ــی آین ــن ســناریوهای احتمال ــن ضمــن تعیی ــد؟ همچنی ــری می گذارن ــی چــه تأثی اجتماع
ــی  ــن اجتماع ــدات تأمی ــر تعه ــای بهت ــرای ایف ــورد ب ــر م ــای مناســب در ه ــا جهت گیری ه ــد ت می کن

را ارائــه کنــد.

این گزارش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای تهیه شده است.

ــرات  ــا از تأثی ــا و کرون ــت تحریم ه ــدم قطعی ــورد ع ــه دو م ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
زیــادی بــر وضعیــت تأمیــن اجتماعــی برخــوردار هســتند و وضعیــت آینــدٔه آن هــا نامشــخص تر دیــده 
شــده اند. همچنیــن روندهــا و عواملــی تعیین کننــدٔه دیگــری در وضعیــت تأمیــن اجتماعــی در ایــران 
ــت  ــل جه ــن عوام ــوند. ای ــده می ش ــران خوان ــه، پیش ــات آینده پژوهان ــه در ادبی ــده اند ک ــناخته ش ش
ــل پیش بینــی در  ــری قاب ــر متغیرهــای کلیــدی تأمیــن اجتماعــی، اث ــد یعنــی ب تأثیــر مشــخصی دارن
آینــده دارنــد. مثــاًل اقتصــاد ایــران دچــار بیمــاری هلنــدی اســت. هزینه هــای فزاینــده در کنــار کاهــش 
ــر منفــی دارد؛  ــف همــواره تأثی ــاد مختل ــف تأمیــن اجتماعــی در ابع ــر شــاخص های مختل درآمدهــا، ب
ــه  ــا توجــه ب ــٔه بازنشســتگان را ب ــات می کاهــد و بیم ــق امکان ــه تضیی ــا توجــه ب ــوزش را ب ــت آم کیفی
ــات  ــکان اعتراض ــه ام ــد و درنتیج ــوارتر می کن ــت آن را دش ــر و مدیری ــول، پرهزینه ت ــش ارزش پ کاه
ــا،  ــی کنتــرل کرون ــر ایــن اســاس چهــار پیش بینــی احتمال اجتماعــی ذی نفعــان را بیشــتر می کنــد. ب
ــا، کاهــش تحریم هــا و افزایــش تحریم هــا، چهــار ســناریو بــا عناویــن »ابراهیــم  تــداوم موج هــای کرون
در آتــش، کفــر ابلیــس، برجای مانــده و بربادرفتــه« مطــرح شــده اســت. درنهایــت می تــوان گفــت کــه 
ــا« اســت  ــا و کاهــش تحریم ه ــرل کرون ــک »کنت ــده ســناریو ی ــرای آین ــر ب ــت باورپذی ســاده ترین حال
ــن  ــود. مهم تری ــاده ب ــا آم ــرای آن ه ــد ب ــه بای ــر، دشــواری هایی وجــود دارد ک ــت دیگ ــا در ســه حال ام
ــا بخــش خصوصــی و  ــل ب ــردن مســیر تعام ــدا ک ــوار، پی ــای دش ــا حالت ه ــی ب ــرای رویاروی ــه ب توصی

ــت. ــاری اس ــای ج ــش هزینه ه ــز کاه ــای آن و نی ــری از ظرفیت ه بهره گی

مفاهیم کلیدی: همه گیری کرونا، تحریم، آینده پژوهی، تأمین اجتماعی

عنوان: سناریوهای آیندٔه تحریم و تأمین اجتماعی در ایران
مجری:  صادق پیوسته، لیال فالحی سرابی
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گروه: رصد و ارزیابی
سال:1400 

چکیده:
ایــن طــرح بــه بررســی و تحلیــل زمینــه، فرآینــد و بازیگــران اثرگــذار در تغییــر سیاســت گذاری قانــون 
تابعیــت فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنــان ایرانــی بــا مــردان غیــر ایرانــی و تحلیــل ذینفعــان مختلــف این 
مســئله می پــردازد و تــالش می کنــد تــا بــه ایــن پرســش ها پاســخ دهــد کــه دغدغــه و ایــده اصلــی 
تغییــر قانــون چگونــه و از چــه مســیری بــه وقــوع پیوســت؟ چــه زمینه هــای تاریخــی در پیدایــش ایــن 
ــون، به عنــوان یــک هــدف سیاســتی انتخــاب شــد؟ چــه  ــن قان ــد کــه تغییــر ای ــر بوده ان مســئله مؤث
بازیگرانــی بــرای ایــن تغییــر تــالش کردنــد؟ تأثیــر هرکــدام چــه بــود؟ تــالش بــرای ایــن تغییــر، چگونه 
ــی )Framing( از  ــف، چــه چارچوب بندی های ــران مختل ــت؟ بازیگ ــرار گرف ــا ق ــن نهاده ــت ای در اولوی
مســئله سیاســتی را بــرای اقنــاع افــکار عمومــی و تصمیــم گیــران کلیــدی ارائــه می کردنــد؟  نقــش 
مخاطبــان نهایــی ایــن تغییــر زنــان ایرانی دارای همســر غیــر ایرانی و فرزنــدان حاصــل از ایــن ازدواج ها( 

ــوده اســت؟ ــه ب به عنــوان مشــارکت کننده در سیاســت گذاری و فراینــد ایــن تغییــر چگون
ــه ای و همچنیــن مصاحبه هــای نیمــه  ــا اســتفاده از روش مطالعــه اســنادی و کتابخان ایــن طــرح ب

ــا افــراد کلیــدی و مســئوالن درگیــر در ایــن طــرح، انجــام گرفتــه اســت. ســاخت یافته عمیــق ب
ــردان  ــا م ــی ب ــان ایران ــدان حاصــل از ازدواج زن ــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه  تابعیــت فرزن ــج ای نتای
خارجــی، در چهــل ســال اخیــر همــواره در مســیر دشــوار شــدن بــود. در ابتــدای دهــٔه 60 بــا اســتناد بــه 
قوانیــن موجــود در قانــون مدنــی ایــران فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنــان ایرانــی بــا مــردان غیــر ایرانــی کــه 
در خــاک ایــران متولــد می شــدند بــدون ســختگیری خاصــی بــه شناســنامه دســت پیــدا می کردنــد. در 
میانه هــای دهــٔه 60 بــا افزایــش ازدواج هــا بیــن زنــان ایرانــی و مــردان خارجــی مهاجــر )افغانســتانی ها و 
عراقی هــا( فرآیندهــای کســب شناســنامه کمــی پیچیــده شــدند. در اواخــر دهــٔه 60 و سراســر دهــٔه 70 
ادارات ثبت احــوال اســتناد بــه قوانیــن موجــود در قانــون مدنــی را کنــار گذاشــتند و از اعطــای شناســنامه 
بــه فرزنــدان مــادر ایرانــی پــدر غیــر ایرانــی خــودداری کردنــد. در ســال 1397 بــرای اولیــن بــار در طــول 
40 ســال اخیــر دولــت بــرای حــل ایــن معضــل پیش قــدم شــد و الیحــه ای را تقدیــم مجلــس کــرد. ایــن 
الیحــه پــس از فــراز و نشــیب های زیــاد ســرانجام تصویــب و بــه قانــون تبدیــل شــد. تصویــب ایــن قانــون 
بــه معنــای یــک تغییــر سیاســتی بــزرگ در قبــال فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنــان ایرانــی بــا مــردان غیــر 
ایرانــی بــود. چراکــه در طــول 40 ســال اخیــر مجموعــٔه قوانیــن و نحــؤه اجــرا همــواره به ســوی دشــوار 
کــردن زیســت ایــن افــراد بــود. امــا بــا تصویــب ایــن قانــون ایــن سیاســت تغییــر جهــت داد و بــرای اولین 

بــار قانونــی تصویــب شــد کــه در جهــت بهتــر کــردن زیســت ایــن افــراد بــود.

مفاهیم کلیدی: تابعیت، شناسنامه، والدین ایرانی، والدین خارجی، تغییر قانون، سیاست پژوهشی

عنــوان: تحلیــل تغییر سیاســتی در قانــون تابعیــت فرزندان 
حاصــل از ازدواج زنــان ایرانــی بــا مــردان غیــر ایرانی

مجری:  محسن شهرابی
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گروه: رصد و ارزیابی
سال:1399

چکیده:
ــا اســتفاده از شــاخص های ترکیبــی می پــردازد.  ایــن طــرح بــه ارزیابــی رفــاه اجتماعــی در ایــران ب
رفــاه اجتماعــی یــک مفهــوم چندبعــدی اســت، بــرای ارزیابــی آن نیــز بایســتی از ابزارهــای ســنجش 
 )Composite indicators( ــی ــاخص های ترکیب ــی، ش ــاه اجتماع ــد رف ــدی مانن ــم چندبع مفاهی
اســتفاده کــرد. در ایــن گــزارش، ابتــدا شــاخص ترکیبــی رفــاه اجتماعــی بــا اســتفاده از متدولــوژی 
ســاخت شــاخص های ترکیبــی در ده گام متوالــی تدویــن شــد. ســپس رونــد شــاخص رفــاه اجتماعــی 
ــا 1398 اندازه گیــری  و ابعــاد آن )بهزیســتی و فالکــت( در طــی ســه دهــه اخیــر از ســال 1368 ت
شــد. همچنیــن بــرای بررســی قــدرت تبیینــی شــاخص جدیــد، شــاخص رفــاه ســن محاســبه و بــا 
ــاه اجتماعــی طــی شــش  ــرات رف ــت، تغیی شــاخص ترکیبــی مطالعــه حاضــر مقایســه شــد. درنهای
برنامــه توســعه اقتصــادی- اجتماعــی بعــد از انقــالب و چهــار دولــت ســازندگی، اصالحــات، عدالــت 

محــور و تدبیــر و امیــد بررســی و مــورد مقایســه قــرار گرفــت.

این طرح با استفاده از روش تحلیل داده های موجود و تحلیل ثانویه انجام گرفته است.

بــر اســاس یافته هــای ایــن پژوهــش، شــاخص رفــاه اجتماعــی ایــران نوســانات گســترده ای را طــی 
ــن  ــن و بدتری ــب بهتری ــه ترتی ــن، ب ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــته اس ــر گذاش ــت س ــته پش ــال گذش 31 س
وضعیــت رفاهــی بــه ســال های 1396 و 1368 مربــوط می باشــد. درمجمــوع،  نــرخ بیــکاری و تــورم 
ــع و ســرمایه های انســانی و  ــالف مناب ــروی کار، ات ــن نی ــره وری پائی ــد، به ــر درآم ــع نابراب ــاال، توزی ب
ــاه  ــراد از رف ــن اف ــدی پائی ــه بهره من ــن و درنتیج ــعه یافتگی پائی ــانه های توس ــه نش ــادی ازجمل م
اجتماعــی مطلــوب می باشــد. بــه همیــن دلیــل، پایــش تحــوالت رفــاه اجتماعــی به صــورت طولــی 
ــا  )در طــی ســال های مختلــف( و اکولوژیــک )به صــورت منطقــه ای و اســتانی( بایســتی به دقــت و ب
ــاال موردتوجــه و تأکیــد قــرار گیــرد. در ایــن راســتا،  اصــالح نظــام مالیاتــی در جهــت  حساســیت ب
بــاز توزیــع بهینــه درآمــد و ثــروت، اصــالح نظــام بانکــی کشــور در جهــت افزایــش کارایــی و هدایــت 
نقدینگــی بــه بخــش تولیــد، گســترش پوشــش و کیفیــت نظــام تأمیــن اجتماعــی، هدفمندســازی 
ــد  ــا و... می توان ــت تعاونی ه ــت فعالی ــترش و تقوی ــروط، گس ــای مش ــتفاده از یارانه ه ــا و اس یارانه ه

در افزایــش رفــاه اجتماعــی جامعــه نقشــی کلیــدی داشــته باشــد.

مفاهیم کلیدی: رفاه اجتماعی، شاخص ترکیبی، ایران، بهزیستی، فالکت، توسعه

عنوان: سنجش شاخص ترکیبی رفاه اجتماعی ایران طی سه دهه اخیر
مجری:  سید حسین محققی کمال
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گروه: رصد و ارزیابی
سال: 1399

چکیده:
ــدگان در  ــام کنن ــای ثبت ن ــن ویژگی ه ــی از مهم تری ــف برخ ــی و توصی ــا بررس ــزارش ب ــن گ ای
ســامانه بیمــه بیــکاری )نــه الزامــاً مشــمولین( در دوران شــیوه و همه گیــری کوویــد-19 می پــردازد. 
بــا شــیوع ویــروس کرونــا و اعمــال محدودیت هــا در تعامــالت، بســیاری از افــراد شــغل خــود را از 
ــون بیــمٔە بیــکاری قــرار  ــه اینکــه تعــدادی از ایــن افــراد در شــمول قان ــا توجــه ب ــد. ب دســت دادن
ــاه اجتماعــی  ــد، وزارت تعــاون، کار و رف داشــتند و متقاضــی دریافــت مقــرری بیــمٔە بیــکاری بودن
ســامانه آنالیــن ثبــت درخواســت بیمــه بیــکاری را بــرای جلوگیــری از مراجعــه حضــوری متقاضیــان 
ــب،  ــرد. به این ترتی ــدازی ک ــا راه ان ــالمت آن ه ــظ س ــی و حف ــز کاریاب ــتانی و مراک ــه ادارات کل اس ب
 bimebikari.mcls.gov.ir ــامانه ــه س ــه ب ــا مراجع ــتند ب ــکاری می توانس ــه بی ــان بیم متقاضی
درخواســت خــود را ثبــت و به صــورت الکترونیکــی آن را پیگیــری کننــد. بــر اســاس اطالعــات ایــن 
ســامانه، تعــداد 871 هــزار و 487 نفــر، کــه از اســفندماه 1398 تــا 31 اردیبهشــت ماه 1399 بیــکار 
شــده بودنــد، بــرای دریافــت بیــمٔە بیــکاری در ســامانه ثبت نــام کردنــد. بدیهــی اســت کــه بســیاری 

ــده اند.  ــناخته ش ــمول ش ــدی غیرمش ــای بع ــراد در پاالیش ه ــن اف از ای

این گزارش با استفاده از روش تحلیل داده های موجود انجام شده است.

ــم و 78  ــرارداد دائ ــدگان دارای ق ــام کنن ــه 22 درصــد ثبت ن ــد ک ــه نشــان می ده ــن مطالع ــج ای نتای
ــش  ــد در بخ ــات، 33/2 درص ــش خدم ــد در بخ ــتند. 61,3 درص ــت هس ــرارداد موق ــد دارای ق درص
صنعــت و 1/9 درصــد در بخــش کشــاورزی مشــغول بــه فعالیــت بوده انــد. پنــج اســتان تهــران، فــارس، 
اصفهــان، خراســان رضــوی و آذربایجــان شــرقی، بــه ترتیــب بــا 168404 ،88934 ،74975 ،57634 
ــه خــود اختصــاص  ــکاری را ب ــداد ثبت نام شــدگان در ســامانه بیمــه بی ــر، بیشــترین تع و 51834 نف
داده انــد. اســتان های اصفهــان، فــارس و زنجــان بــه ترتیــب بــا 12/8 درصــد، 10/12 درصــد و 9/65 
درصــد بیشــترین نســبت ثبت نام شــدگان بــه جمعیــت تحــت پوشــش ســازمان تأمیــن اجتماعــی را 
ــد. 75,5 درصــد از افــراد ســاکن مناطــق شــهری و 20/1 درصــد ســاکن  بــه خــود اختصــاص داده ان
مناطــق روســتایی هســتند. از میــان ایــن افــراد، معــادل 1/3 درصــد دارای معلولیــت تحــت پوشــش 

ســازمان بهزیســتی هســتند و 1187 نفــر، معــادل 0/14 درصــد، دارای بیمــاری خاصــی هســتند.

مفاهیم کلیدی: کووید-19، بیمه بیکاری، مقرری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

ــکاری  ــهٔ بی ــت بیم ــدگان درخواس ــام کنن ــیمای ثبت ن ــوان: س عن
مشــمول قانــون بیمــهٔ بیــکاری در ســامانهٔ ثبت درخواســت بیمــه بیکاری 

مجری:  گروه رصد و ارزیابی
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گروه: رصد و ارزیابی
سال: 1397

چکیده:
ایــن طــرح بــه بررســی وضعیــت فقــر در اســتان های مختلــف ایــران می پــردازد و تــالش کــرده اســت 
تــا ضمــن شــناخت فقــرا بــا رویکــرد درآمــدی، بــه محرومیــت از قابلیت هــای پایــه کــه فقــر چندبعــدی 
را ایجــاد نمــوده اســت، بپــردازد. همچنیــن بــه ســنجش فقــر و نابرابــری در کشــور و شناســایی افــراد 
فقیــر در کل جامعــه و در گروه هــای هــدف همچــون خانوارهــای تحــت پوشــش بیمه هــای اجتماعــی، 
خانوارهــای بــا سرپرســت زن و خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند می پــردازد و خــط فقــر بــا اســتفاده 
از متدهــای فقــر مطلــق، نســبی و چندبعــدی ســنجش شــده و همبســتگی انــواع فقــر در کشــور و در 

اســتان ها بررســی و تحلیــل شــده اســت. 

در ایــن گــزارش بــرای محاســبه فقــر چندبُعــدی از روش آلکایر و فاســتر اســتفاده شــده اســت. این روش 
کــه از انعطاف پذیــری الزم برخــوردار اســت، امــکان محاســبه در ســطح ملــی، منطقــه ای و بین المللــی، 

همچنیــن رصــد افــراد فقیــر و مجموعــه محرومیت هــای آنــان در ســطح خانــوار را فراهــم می کنــد.

نتایــج ایــن مطالعــه بــه تفکیــک اســتان های کشــور ارائــه شــده اســت و بــرای هــر اســتان بــا توجــه بــه 
وضعیــت خــاص آن اســتان راهکارهایــی بــرای کاهــش فقــر ارائــه شــده اســت. نتایــج کلــی ایــن مطالعــه 
نشــان می دهــد کــه  در بخشــی از جامعــه مــا بــا خانوارهایــی مواجــه هســتیم کــه ازنظــر هــر دو بعــد 
ــرار گرفتــه  ــد تحــت پوشــش ق درآمــدی و چندبعــدی فقیــر محســوب می شــوند، خانوارهایــی کــه بای
ــره  ــل نیازهــای زندگــی روزم ــده حداق و ضمــن دریافــت بســته های حمایتــی مســتقیم کــه تأمین کنن
ــز داشــته باشــند. همچنیــن  ــی را نی ــی در چارچــوب قابلیــت افزای ــان اســت، سیاســت هایی فقرزدای آن
ــر اســاس یکــی از ابعــاد فقــر، فقیــر شناســایی شــوند کــه هــر یــک از آن هــا  گروهــی از فقــرا تنهــا ب
ــدون  ــدی ب ــر درآم ــر فق ــای محــروم ازنظ ــزا هســتند. خانواره ــاذ سیاســت هایی مج ــد اتخ ــز نیازمن نی
ــد.  ــیب دیده ان ــاد کالن آس ــت های اقتص ــه از سیاس ــتند ک ــی هس ــع خانوارهای ــدی، درواق ــر چندبع فق
ــه بهبــود شــرایط  ــا ب ازایــن رو الزم اســت کــه بازنگــری در سیاســت های طــرف عرضــه انجــام شــود ت
آنــان بیانجامــد. به طــور مثــال سیاســت های پولــی و مالــی کــه بــه افزایــش تــورم و بیــکاری در جامعــه 

همــراه هســتند، می توانــد بــه قــرار گرفتــن خانوارهــا در تلــه فقــر منجــر شــود.

مفاهیم کلیدی: فقر چندبعدی، فقر مطلق، فقر مزمن، محرومیت، سیاست گذاری اجتماعی

عنوان: بررسی وضعیت فقر و نابرابری در ایران در بازه زمانی 1380 تا 1397
مجری:  محدثه صف شکن
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گروه: رصد و ارزیابی
سال: 1399

چکیده:
ــای آن و  ــان، خــاص بودگی ه ــی ایرانی ــگ رفاه ــه شــناخت علمــی فرهن ــن مطالع ــی ای هــدف اصل
همچنیــن عوامــل مؤثــر بــر ابعــاد مختلــف آن« اســت همچنیــن تــالش شــده اســت مــواردی ماننــد 
ــای  ــک گروه ه ــه تفکی ــان ب ــی ایرانی ــای رفاه ــی و رفتاره ــای رفاه ــی، نگرش ه ــای رفاه ارزش ه
ــل  ــر عوام ــایی تأثی ــه شناس ــت ب ــرد و درنهای ــرار گی ــی ق ــه و بررس ــف موردمطالع ــی مختل اجتماع
ــه  ــن مطالع ــن ای ــه اســت. همچنی ــان پرداخت ــگ رفاهــی ایرانی ــای فرهن ــاد و مؤلفه ه ــر ابع ــر ب مؤث
ــرای بهبــود  ضمــن پرداختــن بــه شناســایی زمینه هــای ارتقــای فرهنــگ رفاهــی، پیشــنهاد هایی ب
ــا  ــه ب ــن مطالع ــت. در کل ای ــرده اس ــه ک ــی ارائ ــگ رفاه ــه  فرهن ــه ب ــا توج ــت گذاری ها ب سیاس
کاوش عمیــق در تجربــه عینــی و ملمــوس افــراد، فهــم مــا را در چگونگــی نفــوذ فرهنــگ در زندگــی 

رفاهــی بــاال خواهــد بــرد. 

ــا اســتفاده از روش مطالعــه اســنادی و کتابخانــه ای و روش پیمایــش پرسشــنامه ای  ایــن مطالعــه ب
انجــام گرفتــه اســت.

ــی  ــگ رفاه ــوالت فرهن ــه تح ــتند ک ــاور هس ــن ب ــر ای ــه ب ــن مطالع ــکاران وی در ای ــری و هم مج
ــتغال  ــوع اش ــد از:  ن ــه عبارت ان ــت ک ــه اس ــام گرفت ــی انج ــل مختلف ــر عوام ــت تأثی ــان تح ایرانی
ــی،  ــت رفاه ــواده )وضعی ــاختار خان ــل، س ــت تأه ــی(، وضعی ــت رفاه ــادی و وضعی ــرمایه اقتص )س
ــی(، ســرمایه اقتصــادی،  ــی )ســرمایه اجتماع ــت قوم ــی، ســرمایه اقتصــادی(، هوی ســرمایه فرهنگ
دیــن داری) از طریــق گرایــش سیاســی و هویــت قومــی(، وضعیــت رفاهــی، ســرمایه فرهنگــی )از 
ــی  ــا نظــام رفاه ــرد ب ــن اســاس هرچــه نســبت ف ــر ای ــی. ب ــن داری( و ســرمایه اجتماع ــق دی طری
ــر  ــی ب ــر و مبتن ــی او متعادل ت ــگ رفاه ــزان فرهن ــان می ــه هم ــد ب ــر باش ــویه تر و متقابل ت دوس

ــود. ــد ب ــل خواه ــای متقاب هنجاره

مفاهیم کلیدی: فرهنگ، رفاه اجتماعی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، اقتصاد، اشتغال

عنوان: پیمایش ملی ارزش ها، نگرش ها و رفتارهای رفاهی ایرانیان 
مجری:  علی اکبر تاج مزینانی
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گروه: رصد و ارزیابی
سال: 1389 تا 1400

چکیده:
ایــن طــرح بــه بررســی و مطالعــه و مانیتــور مــداوم رســانه های فعال در حــوزه رفــاه و تأمیــن اجتماعی 
و همچنیــن بــه پیگیــری اخبــار، گزارش هــا و مطالــب مربــوط بــه ایــن حــوزه در رســانه های عمومــی 
ــب منتشرشــده  ــی از مطال ــک اطالعات ــک بان ــن طــرح باهــدف جمــع آوری و ایجــاد ی ــردازد. ای می پ
ــه  ــای  شــایانی ب ــن کار کمک ه ــا ای ــردازد و ب ــی می پ ــن اجتماع ــاه و تأمی در رســانه ها در حــوزه رف
محققــان و سیاســت گــذران حــوزه رفــاه و تأمیــن اجتماعــی می کنــد. ازجملــه می تــوان بــه مــواردی 
ــا  ــی، آشــنایی ب ــن اجتماع ــاه و تأمی ــر رســانه ها در حــوزه رف ــم ب ــه گفتمــان حاک ــد آشــنایی ب مانن
ــده و  ــت های اعمال ش ــی سیاس ــد و ارزیاب ــری و رص ــانه ها، پیگی ــطه رس ــوزه باواس ــن ح ــائل ای مس
تغییــرات ناشــی از آن هــا و درنهایــت آشــنایی بــا دیدگاه هــا و نظــرات عمومــی و بازخوردهــا در مــورد 

ــاه و تأمیــن اجتماعــی اشــاره کــرد. سیاســت ها و طرح هــای حــوزه رف

ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از روش،گــردآوری و ثبــت روزانــه اخبــار و گزارش هــای رســانه ای و  تحلیــل 
محتــوای کیفــی ایــن اخبــار و گزارش هــا انجــام گرفتــه اســت.

ــار  ــی در اختی ــه و هفتگ ــک روزان ــا تفکی ــه ب ــای ماهیان ــرح در گزارش ه ــن ط ــل از ای ــج حاص نتای
ــه اســت.  ــرار گرفت ــوزه ق ــن ح ــی و پژوهشــگران ای ــن اجتماع ــاه و تأمی ــوزه رف ــذران ح سیاســت گ
تابه حــال نزدیــک بــه 20 گــزارش ماهیانــه رصــد تحــوالت رفاهــی و حــوزه تأمیــن اجتماعــی حاصــل 

ایــن طــرح منتشــر شــده اســت. 

مفاهیم کلیدی: رفاه، تأمین اجتماعی، مانیتورینگ، رصد، ارزیابی، تحوالت، رسانه ها

عنوان: رصد تحوالت رفاهی و اجتماعی در ایران 
مجری:  گروه رصد و ارزیابی
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گروه: رصد و ارزیابی
سال: 1400

چکیده:
ایــن طــرح بــه مطالعــه و بررســی الیحــه بودجــه ســال 1400 و تبصــره 14 ایــن الیحــه منــی پــردازد.  
الیحــٔه بودجــٔه ســال 1400 در شــرایطی بــه مجلــس شــورای اســالمی تقدیــم شــده اســت کــه دولــت و 
نظــام سیاســی در ایــران در یکــی از خطیرتریــن دوره هــای پــس از انقــالب اســالمی قــرار دارد. بــه دلیــل 
شــرایط نامســاعد اقتصــادی ســال های اخیــر و رشــد نــرخ ارز و میانگیــن نــرخ تــورم باالیــی کــه کشــور 
ــدا کــرده اســت.  ــه افزایــش قابل توجهــی پی ــا آن مواجــه اســت، انتظــارات تورمــی  در ســطح جامع ب
بنابرایــن بودجــٔه ســال 1400 بایــد به گونــه ای تنظیــم شــود کــه در درجــٔه اول بــا حفــظ ذخایــر ارزی، 
تــاب آوری دولــت و نظــام جمهــوری اســالمی بــرای مقاومــت در برابــر فشــارهای بین المللی تقویت شــود 
ــا مدیریــت منابــع و مصــارف و کاهــش کســری بودجــه از فشــار تــورم و انتظــارات  و در درجــٔه دوم، ب
تورمــی جامعــه کاســته شــود. ایــن گــزارش ابتــدا به صــورت کلــی الیحــٔه پیشــنهادی دولــت و منابــع 
و مصــارف آن را در مقایســه بــا ســال های 1398-1399مــورد تحلیــل قــرار داده و در ادامــه به صــورت 

خــاص تبصــرٔه 14 الیحــٔه بودجــٔه ســال 1400 موردبررســی قــرار می دهــد.
این گزارش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. 

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهد کــه در بودجــه ســال 1400 در بعــد تغییرات کمــی، مصــارف هدفمندی 
به طورکلــی 24 درصــد نســبت بــه ســال 1399 رشــد داشــته اند کــه ردیف هــای 17، 16 و زیــر ردیــف 25-7 
بــه ترتیــب بــا 282، 82 و 74 درصــد افزایــش، بیشــترین میــزان رشــد را داشــته اند. ردیــف »پرداخــت یارانــه 
نهاده هــا، عوامــل تولیــد، خریــد تضمینــی محصــوالت بخــش کشــاورزی« کــه در ســال گذشــته و در جدول 
9 قانــون بودجــه میــزان 6,500 میلیــارد ریــال بودجــه دریافــت می کرده اســت در الیحــهٔ 1400 بــه 24,800 
میلیــارد ریــال رســیده اســت. یارانــه »نــان و خریــد تضمینــی گنــدم« و »بیمــه تکمیلی درمــان ایثارگــران« 
ــون  ــد قان ــای 11، 12، 13، 14 و 22 به مانن ــالف آن، ردیف ه ــته اند. برخ ــی داش ــش قابل توجه ــز افزای نی
بودجــهٔ ســال 1399 میــزان مشــابهی بودجــه دریافــت می کننــد و رشــد آن هــا صفــر بــوده اســت. متأســفانه 
باوجــود تجربــه شــوک های تورمــی در ســال های گذشــته، همچنــان بودجــهٔ پرداخــت یارانــه نقــدی و غیــر 
نقــدی خانوارهــا و اجــرای طــرح حمایــت معیشــتی خانوارهــا و همچنیــن کاهــش فقــر مطلــق و تســهیالت 
معلولیــن ثابــت مانــده اســت. از طــرف دیگــر، ردیــف » تولیــد و اشــتغال )بنــد الــف تبصــرهٔ 18(، حمایــت از 
کســب وکارهای آســیب دیده از بحــران. کرونــا و حمل ونقــل ریلــی« کاهــش 31 درصــدی داشــته اســت و از 

102,000 میلیــارد ریــال بــه 70,000 میلیــارد ریــال کاهــش پیــدا کــرده اســت.
مفاهیم کلیدی: الیحه بودجه 1400، دولت، تبصره 14، منابع، مصارف، رفاه و تأمین اجتماعی

عنوان: گزارش الیحه پیشنهادی بودجه 1400 با تأکید بر تبصره 14 
مجری:  رضا کیان
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گروه: فصلنامه
سال: 1398

چکیده:  
ــن منظــر بازبینــی  ــد. از ای ــه شــمار می رون ــش ب ــادل دان مجــالت علمــی یکــی از فرایندهــای مهــم تب
مجــالت در ادوار مختلــف انتشــار، بــرای بهبــود اثربخشــی و اثرگــذاری از اهمیــت بســیار برخــوردار اســت. 
در ایــن پژوهــش محتــوای فصلنامــه تأمیــن اجتماعــی در دو دوره انتشــار کــه تحــت مدیریــت متفاوتــی 
بــوده، تحلیــل محتــوا شــده اســت و ویژگی هــای آن در رونــد انتشــار از شــماره 1 در ســال 1378 تــا 46 
در ســال 1395 توصیــف شــده اســت. درواقــع ایــن طــرح باهــدف مطالعــه و شــناخت تجربــه فصلنامــه 

تأمیــن اجتماعــی و  شــناخت ویژگی هــای ظاهــری و محتوایــی آن انجــام گرفتــه اســت. 

 ایــن مطالعــه از نــوع کمــی و توصیفــی اســت کــه بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا و نمونه گیــری 
ــر از  ــر و تکرارپذی ــتنباط معتب ــرای اس ــی ب ــوا روش ــل محت ــت. تحلی ــده اس ــرا ش ــماری اج ــام ش تم
داده هــای درون متــن )یــا مــواد دیگــر دارای معنــا( دربــاره مضمــون  آن متــن اســت. جامعــه آمــاری 
ایــن مطالعــه شــماره 1 تــا 46 فصلنامــه تأمیــن اجتماعــی و 497 مقالــه منتشــر شــده در آن ها اســت.

ــاً  ــی  تقریب ــن اجتماع ــه تأمی ــه در دوره اول انتشــار فصلنام ــد ک ــه نشــان می ده ــن مطالع ــج ای نتای
ــوط  ــب مرب ــاس در دوره اول مطال ــن اس ــر ای ــت. ب ــرار گرف ــه ق ــی موردتوج ــای رفاه ــه حوزه ه هم
ــه  ــی مقــاالت را ب ــد کــه باالتریــن فراوان ــه حوزه هــای بیمــه ای و حمایتــی جــزو دو حــوزه ای بودن ب
ــب را  ــن مطال ــب حــوزه امــدادی کمتری ــود کــه مطال ــی ب ــن در حال ــد ای خــود اختصــاص داده بودن
ــود  ــه خ ــب را ب ــم مطال ــترین حج ــی بیش ــه ای و حمایت ــای بیم ــز حوزه ه ــتند. در دوره دوم نی داش
ــد درحالی کــه هیــچ مطلبــی زیرمجموعــه حــوزه امــدادی قــرار نداشــت. یکــی  اختصــاص داده بودن
ــه  ــاه اســت کــه ب ــرای بررســی ســوگیری رفاهــی فصلنامــه دیدمــان رف دیگــر از مؤلفه هــای مهــم ب
ــا مــدل نهادینــه رفــاه، دولــت  ــا دولــت ســازنده، دولــت تأمیــن اجتماعــی ی ســه دســته حداقلــی ی
ــف، در دوره  ــاه تقســیم می شــود. از بیــن دیدمانهــای مختل ــا مــدل ســاختاری رف ــاه اجتماعــی ی رف
اول انتشــار فصلنامــه، دیدمــان دولــت تأمیــن اجتماعــی یــا مــدل نهادینــه رفــاه، بیشــترین ســهم را 
در مطالــب منتشــر شــده داشــت. در دوره دوم انتشــار فصلنامــه، دیدمــان دولــت تأمیــن اجتماعــی 
ــا اختصــاص 61,2 درصــد کل مطالــب، بیشــترین ســهم را در بیــن ســایر  یــا مــدل نهادینــه رفــاه ب
ــدل  ــا م ــی ی ــاه اجتماع ــت رف ــت ســازنده و دول ــا دول ــی ی ــای حداقل ــا داشــت و دیدمان ه دیدمان ه

ــتند. ــرار داش ــدی ق ــای بع ــاه در ردیف ه ــاختاری رف س

مفاهیم کلیدی: فصل نامه تأمین اجتماعی، تحلیل محتوا، بیمه، دیدبان رفاه

عنوان: تحلیل محتوای فصلنامه تأمین اجتماعی )شماره های1تا46(
مجری:  سعید مدنی قهفرخی
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گروه: حقوق رفاه و تأمین اجتماعی
سال: 1400

چکیده:
ــش  ــال پی ــح« از 4 س ــورای تنقی ــکیل »ش ــا تش ــه، ب ــق مؤسس ــی از طری ــن اجتماع ــازمان تأمی س
ــرار  تجمیــع، تلخیــص و اصــالح قوانیــن، آیین نامه هــا و بخشــنامه های ســازمان را در دســتور کار ق
داده بــود کــه در ســال 1400 نهایتــاً بــه صــدور 34 بخشــنامه منجــر شــد. تنقیــح قوانیــن و مقــررات 
ــردن  ــن ب ــررات  و از بی ــن و مق ــازی قوانی ــح و مرتب س ــدف تنقی ــی باه ــن اجتماع ــازمان تأمی س
ــورت  ــررات، به ص ــن و مق ــردم از قوانی ــازی م ــداری و آگاه س ــترش قانون م ــی و گس ــای قانون خأه
منظــم و مــداوم در ســازمان تأمیــن اجتماعــی انجــام می گیــرد.  تاکنــون بیــش از 250 جلســه از 
طــرف شــورای تنقیــح قوانیــن و مقــررات ســازمان تأمیــن اجتماعــی و بــا شــرکت نماینــده موسســه 
در ایــن ســازمان برگــزار شــده اســت. ســال های گذشــته و همچنیــن در حــال حاضــر در ســازمان 
ــوان  ــا و آرای دی ــا، بخشــنامه ها، رویه ه ــن، آیین نامه ه ــی از قوانی ــا حجــم انبوه ــی ب ــن اجتماع تأمی
مواجــه هســتیم. ایــن وضــع در کل کشــور هــم بهتــر نیســت نتایــج بررســی های آمــاری در حــوزه 
قوانیــن و مقــررات حکایــت از ایــن دارد کــه  بیــش از 12 هــزار قانــون و 100 هــزار مصوبــه قانونــی و 
مقــرره در کشــور وجــود دارد. درعین حــال نیمــی از جمعیــت کشــور مــع الواســطه  و بــدون واســطه 
بــا ایــن قوانیــن مواجــه می باشــند. ایــن وضعیــت موجــب ابهــام در به کارگیــری قوانیــن و مقــررات 

ــد.  ــرای سوءاســتفاده از قوانیــن فراهــم می نمای دارد و راه را ب

شورای تنقیح وظایف خطیری را بر عهده دارد ازجمله 

	جمع آوری کلیه قوانین و مقررات، آیین نامه ها و بخشنامه های سازمان تأمین اجتماعی

	 ــازمان ــنامه های س ــا و بخش ــررات، آیین نامه ه ــن و مق ــی قوانی ــدی موضوع ــک و طبقه بن تفکی
ــه تعــداد مجموعه هــا ــا توجــه ب ب

	 ــا از ــک آن ه ــوخه و تفکی ــنامه های منس ــا و بخش ــررات، آیین نامه ه ــن و مق ــایی قوانی شناس
ــرا ــررات الزم االج ــن و مق قوانی

	تعیین و تفکیک قوانین و مقررات متناقض و مغایر و تهیه پیشنهادهای اصالحی
	به روز کردن کلیه مقررات سازمان

ــردم از  ــازی م ــداری و آگاه س ــترش قانون م ــی، گس ــای قانون ــردن خأه ــن ب ــرای از بی ــن رو ب  ازای

عنوان: تنقیح قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی 
مجری:  سازمان تأمین اجتماعی و موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
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ــه  ــی رود. ب ــمار م ــه ش ــر ب ــری ناگزی ــررات ام ــن و مق ــازی قوانی ــح و مرتب س ــررات، تنقی ــن و مق قوانی
همیــن منظــور شــورای تنقیــح در ســازمان بــا ایــن هــدف کــه بتوانــد کار تجمیــع، تلخیــص و اصــالح 
ــت  ــیار بااهمی ــوراهای بس ــی از ش ــوان یک ــد به عن ــام ده ــنامه ها را انج ــا و بخش ــن، آیین نامه ه قوانی
ــود را  ــات خ ــب جلس ــورت مرت ــت به ص ــال اس ــار س ــت و چه ــکل گرف ــی ش ــن اجتماع ــازمان تأمی س
ــل،  ــی مدیرعام ــاور عال ــی دارد ) مش ــو اصل ــح 5 عض ــورای تنقی ــر ش ــال حاض ــد. در ح ــزار می کن برگ
رئیــس موسســه عالــی پژوهــش یــا نماینــده ایشــان، مدیــرکل و معــاون امــور حقوقــی و قوانیــن  و دو 

ــرد. ــرار می گی ــوم ق ــار عم ــورا در اختی ــن ش ــتاوردهای ای ــا و دس ــاور (. گزارش ه ــر مش نف

مفاهیم کلیدی: تنقیح، قانون تأمین اجتماعی، آیین نامه، بخش نامه، اصالح قوانین، 



تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان دهم، پالک 20

تلفن: 88753245 021 - فکس: 88507421 021
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