
کارنامۀ پژوهشی و انتشاراتی 
مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

1394-1400
چکیدۀ طرح های پژوهشی،کتاب ها،

گزارش های کارشناسی و پایان نامه های دانشجویی

تهیه و تدوین:

مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

پاییز 1400





کارنامۀ پژوهشی و انتشاراتی 
مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

1394-1400
چکیدۀ طرح های پژوهشی،کتاب ها،

گزارش های کارشناسی و پایان نامه های دانشجویی





تهیه و تدوین: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

زیرنظر: روزبه کردونی

ویراستار علمی: نرگس اکبرپور روشن

با همکاری: آوات رضانیا- آزاده روشن روان

صفحه آرایی: هانیه محرابی

نظارت چاپ: شبنم ترابی پاریزی

لیتوگرافــے، چاپ و صحافے: آکام

چاپ اول: 1400

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان دهم، پالک 20

تلفن: 88753245 021 - فکس: 88507421 021

info@ssor.ir :کدپستے: 1514734311- ایمیل

ت.
س

ز ا
جا

 م
بع

من
ر 

ذک
با 

ب 
کتا

ب 
طال

 م
از

ده 
فا

ست
و ا

ت 
س

رش ا
 نا

به
ق 

عل
مت

ر 
 اث

ن
 ای

ق
قو

 ح
مه

کارنامه پژوهشی و انتشاراتی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی)1400-1394(ه
چکیده طرح های پژوهشی، کتاب ها، گزارش های کارشناسی و پایان نامه های دانشجویی



پژوهــش بایســتی هــم بــرای رســیدن بــه اوج قلّــۀ 

ّــت علمــی و هــم بایــد بــرای حــلّ  علــم و ایجــاد مرجعی

مســائل جــاری کشــور باشــد.

بیانات در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه ها 
۱۳۹۷/۰۳/۲۰
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مقدمه

ایفای نقش مؤثر، به روز و کارآمد از مسیر توسعه فعالیت های پژوهشی واقع گرایانه، آینده نگر و سیاست محور 
در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی  هدفی است که در بیانیه مأموریت مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی 
بیان شده است. در همین راستا مؤسسۀ عالی پژوهش  زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی به فعالیت های 
پژوهشی و علمی در حوزه های رفاه، سیاست گذاری و تأمین اجتماعی می پردازد. اهداف و رسالت هایی 
که برای مؤسسه تعیین شده اند مستلزم حوزه های وسیعی از کار پژوهشی و علمی است؛ ازیک طرف 
مؤسسه در ارتباطی مداوم با بدنۀ مدیریتی و اجرایی سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی قرار دارد و پس از شناسایی مسائل و چالش های سازمان، عناوین پژوهشی را در راستای آنها 
تعریف می کند و از این طریق، تالش می کند راه حل های علمی برای رفع مشکالت ارائه کند، و از طرف 
دیگر مؤسسه رسالتی سنگین برای جبران خأل تولید دانش و معرفت در حوزه های رفاه و تأمین اجتماعی 
را بر عهده دارد، حوزه هایی که عموماً در عرصۀ علمی و پژوهشی کشور مهجور مانده اند. بنابراین، تولیدات 
پژوهشی مؤسسه در تناسب با نیازهای سازمان تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
همچنین با نگاهی به تولید و ترجمۀ دانش روز در حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی انجام می شود.  همچنین 

همواره سعی بر آن بوده که پژوهش در خدمت سیاست گذاری باشد.

مؤسسه از بدو تأسیس تاکنون، در راستای مأموریت سازمانی خود دست به طراحی و اجرای پژوهش های 
زیادی در حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی زده است. ماحصل فعالیت های پژوهشی مؤسسه تنها در دورۀ 
جدید فعالیت )از سال 1394 تاکنون( بیش از 400 عنوان طرح پژوهشی، گزارش کارشناسی، تألیف و 
ترجمۀ کتاب و حمایت از پایان نامه های دانشجویی بوده است. در این راستا مؤسسه همواره بر استقالل 
علمی پژوهش ها پایبند بوده است. برخی از تولیدات پژوهشی مؤسسه در قالب کتاب یا گزارش منتشر 
شده و در اختیار همگان قرار گرفته است. از آن جمله می توان به گزارش »فقر و نابرابری در ایران«، 
»مسئولیت اجتماعی و خیرهمگانی«، »تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری 
در حوزه های مختلف«، »پژوهش و سیاستگذاری کارآمد« و 20 گزارش در حوزه کرونا ویروس اشاره 
نمود. برخی از طرح های پژوهشی نیز متناسب با نیازها و مسائل خاص سازمان تأمین اجتماعی، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر سازمان های مرتبط تولید شده و گزارش آن برای این سازمان ها ارسال 
شده است. در تمامی این طرح ها شرح خدمات پژوهش با همکاری سازمان های مربوطه و با هدف پوشش 
نیاز سیاست گذاران تهیه شده است. عالوه بر این از اکثر این طرح ها و گزارشات، گزارش های سیاستی 

تهیه گردیده و برای تصمیم گیران و سیاست گذاران ارسال شده است.

بر اساس بیانیۀ مأموریت مؤسسه، یکی از سیاست های اصلی این مؤسسه عمومی سازی دانش و تولیدات 
پژوهشی است که به روش های مختلف و از کانال های گوناگونی انجام می گیرد. مؤسسه خود را متعهد 
می داند که دانش تولیدشده را در اختیار کارشناسان، سیاست گذاران، پژوهشگران و عموم مردم قرار دهد 
و ازطریق تسهیل دسترسی به این دستاوردها، به بسط و توسعۀ دانش در حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی 
کمک کند. یکی از اقداماتی که در همین راستا در دستور کار مؤسسه قرار گرفته معرفی و اطالع رسانی 
در مورد تولیدات پژوهشی و علمی مؤسسه ازطریق تهیه چکیدۀ آن هاست. چکیده نویسی در راستای
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معرفی محصوالت پژوهشی و عمومی امری رایج است. امروزه با توجه به در دسترس بودن منابع اطالعاتی مختلف 
ازطریق پلتفرم های دیجیتال و شکل گیری پدیدۀ سرریزی اطالعات، افراد هم زمان کمی برای مطالعۀ منابع 
مختلف دارند و هم زمان کمی برای انتخاب آن ها صرف می کنند. ازاین رو، چکیده نویسی با هدف ارائۀ مهم ترین 
اطالعات یک محصول علمی و پژوهشی از اهمیت زیادی برخوردار است. در اینجا، ذکر تفاوت بین چکیده نویسی 
و خالصه نویسی مفید است: درحالی که خالصه نویسی به ارائۀ مبانی اولیه و کلیات یک متن به جای جزئیات آن 
می پردازد، چکیده نویسی در نقطۀ مقابل، مهم ترین و ارزشمندترین اطالعات و جزئیات یک متن را ارائه می کند 
و تالش می کند تا خواننده را با مسئلۀ اصلی، روش پژوهش و دستاوردهای یک متن علمی و پژوهشی آشنا کند.

بر این اساس، چکیدۀ علمی تمامی محصوالت علمی و پژوهشی مؤسسه )شامل طرح های پژوهشی، کتاب ها، 
کارنامۀ  قالب  و در  تدوین شده  تا 1400  از سال 1394  دانشجویی(  پایان نامه های  و  گزارش های کارشناسی 
پژوهشی و انتشاراتی مؤسسه گردآوری شده که در پیش روی شماست. در این چکیده ها تالش شده است که 
بیشترین اطالعات معرف هر محصول پژوهشی در کوتاه ترین حالت ممکن و نهایتاً در یک صفحه ارائه شود. این 
چکیده ها با این رویکرد تهیه شده اند که عالوه بر آشناساختن مخاطبان با دستاوردهای علمی و پژوهشی مؤسسه، 
مهم ترین اطالعات مربوط به آنها را ارائه می دهند. بر این اساس تالش شده است تا در هر چکیده مسئله و سؤال 
اصلی پژوهش، روش شناسی آن و سپس نتایج و دستاوردهای پژوهشی ارائه شود. همچنین، تالش شده است تا 
مواردی از دستاوردها و نتایج پژوهشی که بیشترین اطالعات ممکن را برای پاسخگویی به مسئلۀ اصلی پژوهش 

فراهم می کنند و در اصل نوآوری پژوهش هستند، انتخاب و ارائه شوند. 

محتوای کتاب به این شکل تنظیم شده است که نخست، یک معرفی اجمالی از مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین 
اجتماعی ارائه می شود. سپس چکیده های طرح های پژوهشی، کتاب ها، گزارش های کارشناسی، و پایان نامه های 
دانشجویی به ترتیب آورده می شوند و درنهایت، در پیوست ، فهرست تفصیلِی آثاِر ذکرشده در کتاب ارائه می گردد 

تا جستجو در میان منابع تولیدشده در مؤسسه را آسان تر کند.

کتاب پیش رو با ارائۀ 360 چکیده از محصوالت علمی و پژوهشی مؤسسه به تمامی پژوهشگران و دغدغه مندان 
حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی تقدیم می شود، امید که بهره گیری از دانش انباشت شده در این مؤسسه، بتواند در 

ارتقای معرفت و علم در این حوزه مؤثر افتد.

روزبه کردونی
رئیس مؤسسة عالی پژوهش تأمین   اجتماعی
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معرفی مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی

1- تاریخچة مؤسسه

تأمین  آقای دکتر کرباسیان، مدیرعامل وقت سازمان  ابتکار  به  اجتماعی در سال 1371  تأمین  سازمان 
اجتماعی، جهت تقویت جریان تصمیم سازی مبتنی بر پژوهش های دقیق، منسجم و روزآمد در مدیریت 
صندوق بین نسلی بیمۀ اجتماعی و با هدف انجام انواع مطالعات و پژوهش های کاربردی، بنیادی و توسعه ای 
در حوزۀ تأمین اجتماعی؛ مبادلۀ دستاوردهای پژوهشی با سازمان های مشابه در داخل و خارج از کشور؛ 
کمک به حل مشکالت و مسائل اجرایی سازمان تأمین اجتماعی؛ مطالعۀ طرح های بیمه ای و بهبود برنامه های 
تأمین اجتماعی؛ بررسی و شناسایی ویژگی ها و چگونگی استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی؛ همکاری با 
سایر مؤسسات و سازمان های آموزشی، پژوهشی و اجرایی در این حوزه؛ و همچنین ارائۀ خدمات علمی و 
مشاوره ای و برنامه ریزی آموزشی جهت تأمین و پرورش نیروی انسانی متخصص موردنیاز اقدام به تأسیس 

مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی نمود. 

مؤسسه در طول حیات خود فرازونشیب های زیادی را در حیطۀ فعالیتی خود شاهد بوده است، اما به طورکلی 
می توان فعالیت مؤسسه از بدو تأسیس تاکنون را  به شش دوره تقسیم نمود:

 دورۀ اول )1371 تا 1376(: مؤسسه در نخستین دوره از فعالیت خود با مدیریت دکتر سید محمد 
فرهنگ  و  اجتماعی  تأمین  حوزۀ  ادبیات  ترویج  و  اولیه  منابع  استقرار  بر  عمده  به طور  عباس زادگان 
پژوهشگری در این حوزه متمرکز بود و طرح های مبتنی بر نظرسنجی، رضایت سنجی و امکان سنجی 

بیشترین میزان فعالیت های تحقیقاتی این دوره را شامل می شود.

 دورۀ دوم )1376 تا 13۸4(: در این دوره در مؤسسه انجام طرح های پژوهشی جامع تر و فراتر از 
سازمان تأمین اجتماعی، بهره گیری گسترده تر از توان و تخصص محققان دانشگاهی، انتقال دانش و 
تجربۀ جهانی و اشاعۀ اندیشۀ تأمین اجتماعی از طریق انتشار فصلنامه و بر اساس برون سپاری پژوهش ها 
در دستور کار قرار داشت. مرحوم دکتر علی اکبر شبیری نژاد عهده دار مسئولیت مدیریت مؤسسه در این 

دوره بوده است.

 دورۀ سوم )13۸4 تا 13۸۸(: این دوره با رشد کمی فعالیت های مؤسسه و ورود به بخش هایی از 
حوزۀ آموزش و اطالع رسانی تبلیغی همراه بود. از ویژگی های این دوره تغییرات مدیریتی در وزارت 
رفاه و سازمان تأمین اجتماعی بود که بر سیاست های مؤسسه اثر گذاشت و درنهایت منجر به توقف 
فعالیت های مؤسسه در سال 13۸۸ شد. مسئولیت این دوره بر عهدۀ دکتر محمد گودرزی و دکتر محمد 

زمانی بوده است.

 دورۀ چهارم )1393 تا 1394(: مؤسسه پس از توقف شش ساله، از اسفند 1393 به تدبیر مرحوم 
دکتر سید محمدتقی نوربخش، مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی، با روی کارآمدن دکتر حمید 
رواقی، بازگشایی شد. در این بازه زمانی عمدۀ عملکرد مؤسسه در راستای بازیابی مجدد فعالیت ها، ایجاد 

زیرساخت های فنی و انسانی الزم و رفع کمبودهای ناشی از سال های توقف فعالیت بوده است.
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 دورۀ پنجم )از 1394 تا تیرماه 139۸(: در این دوره با ریاست دکتر شهرام غفاری فعالیت های آموزشی و 
پژوهشی مؤسسه به طور جدی از سر گرفته شد و به سرعت گسترش یافت. ضمن انجام باقی امور مربوط به راه اندازی 
مجدد مؤسسه، با به کارگیری نیروهای جوان بادانش و باانگیزه، مطالعات زیربنایی و کاربردی زیادی در این دوره کلید 
خورد و بسترهای موردنیاز برای گسترش فعالیت ها آماده شد. در این دوره بر کاربست نتیجۀ پژوهش ها در سازمان 

تأمین اجتماعی و گفتمان سازی ادبیات بیمه های اجتماعی تأکید زیادی وجود داشته است. 

 دورۀ ششم )از تیرماه سال 139۸ تاکنون(: در این دوره با ریاست دکتر روزبه کردونی، با بسط قلمرو پژوهش های 
مؤسسه به عرصۀ سیاست گذاری و رفاه اجتماعی، بر سیاست پژوهی، اطالع رسانی و عمومی سازی یافته های پژوهشی، 
و انتقال توصیه های سیاستی به سیاست گذاران تأکید شده است که عمدتاً ازطریق تعریف طرح های کوتاه مدت دنبال 
می شود. در این دوره با تأکید بر نقش مؤسسه به عنوان یک اندیشکدۀ فعال در حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی، این 
رویکرد غالب بوده که پژوهش در خدمت ارتقای سیاست گذاری در حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی باشد و با این رویکرد 

ده ها نامه ها و گزارش های سیاستی به تصمیم گیران و سیاست گذاران ارائه شده است.

2- شرح وظایف مؤسسه

مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی در طول سال های فعالیت خود توانسته علی رغم مشکالت ذاتی پژوهش در کشور 
ازجمله کمبود پژوهشگران متخصص حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی، کمبود منابع مالی، و نقصان داده ها و اطالعات معتبر 
برای انجام مطالعات تحلیلی، خدمات ارزشمندی را در سطوح ملی و سازمانی ارائه دهد. تهیۀ اسناد پشتیبان قانون 
ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی با عنوان زیربنای نظام رفاه کشور؛ مطالعات ایجاد صندوق بیمۀ اجتماعی 
کشاورزان، روستائیان و عشایر؛ تنقیح و تلخیص آیین نامه ها و بخش نامه های سازمان تأمین اجتماعی؛ بررسی اصالح 
اساسنامۀ صندوق های بیمۀ اجتماعی کشور؛ تدوین کدهای رفتار شایستۀ کارکنان سازمان تأمین اجتماعی؛ همکاری در 
اجرای طرح سطح بندی خدمات درمانی در سازمان تأمین اجتماعی؛ کمک به زیرساخت های محاسباتی سازمان ازطریق 
تدوین جدول های تغییر وضعیت بیمه شدگان؛ تدوین گزارش استاندارد ارزیابی اکچوئریال مزایای بلندمدت سازمان؛ 
ترجمۀ گایدالین های اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی؛ و پژوهش های مربوط به اصالح سیستم حمایت از بیکاران در 

کشور تنها برخی از اقدامات پژوهشی مهم ملی و سازمانی این مؤسسه در طول فعالیت بوده است. 

به طورکلی، مؤسسه در دورۀ جدید فعالیت خود از سال 1394، در هفت ساحت کلی »پژوهش«، »آموزش«، »انتشارات«، 
»فصلنامه«، »کتابخانه«، »حمایت از پایان نامه های دانشجویی« و »اطالع رسانی« به ایفای نقش راهبردی خود به عنوان 
کانون فکری و بازوی پژوهش سازمان تأمین اجتماعی عمل نموده است. هریک از این ساحت ها بخشی از مأموریت های 

مؤسسه را بر عهده دارند که در ادامه یک معرفی از هرکدام از آنها ارائه می شود.

2-1- پژوهش

در ساحت »پژوهشی«، مؤسسه در حال حاضر با داشتن 9 گروه پژوهشی ِ »مطالعات اجتماعی و فرهنگی« ، »مدیریت، 
حکمروایی و فناوری«، »اقتصاد و سرمایه گذاری«، »بیمه های اجتماعی و محاسبات«، »سیاستگذاری و اقتصاد سالمت«، 
»افکارسنجی و نظرسنجی«، »آینده پژوهی«، »رصد و ارزیابی« و »حقوق عمومی و اجتماعی« انجام پژوهش هایی را در 
جهت شناخت و ارائۀ راهکارهای مناسب در زمینه های مختلف مربوط به نظام تأمین اجتماعی بر عهده دارد. این کار از 
طریق بررسی و برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های مراکز پژوهشی در سطح استان های کشور، ارتباط با مؤسسات و 
مجامع معتبر فعال در حوزه تأمین اجتماعی، و شناسایی متخصصان و خبرگان و پژوهشگران این حوزه پیگیری می شود. 

مؤسسه عالوه بر استفاده از ظرفیت های مراکز علمی و دانشگاهی کشور در قالب »تفاهم نامه ها و قراردادها«، با متخصصان 
و مراکز علمی بین المللی خصوصاً سازمان بین المللی کار هم همکاری هایی داشته است. اجرای طرح پژوهشی ارزیابی 
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اکچوئریال مزایای بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی، برای دومین بار در طول فعالیت 60 ساله سازمان تأمین 
اجتماعی، با همکاری تیم کارشناسان ایرانی و سازمان بین المللی کار، نمونه ای از این دست فعالیت ها بوده است 
که ضمن ارائۀ یک گزارش استاندارد اکچوئریال، موجب تقویت دانش آکچوئری در میان کارشناسان سازمان و 
مؤسسه گردید. عالوه براین، دعوت از اساتید و متخصصان برجستۀ جهانی در نشست ها و همایش های مؤسسه از 

دیگر نمونه های بهره مندی از ظرفیت علمی بین المللی بوده است.

2-2- آموزش

فعالیت های »آموزشی«، در چهارچوب اساسنامۀ مؤسسه، آموزش های نظری و کاربردی کوتاه مدت  در حیطۀ 
مختلف  بخش های  کارشناسان  و  مدیران  شغلی  و  حرفه ای  دانش  ارتقای  برای  آموزشی  کارگاه های  قالب  در 
سازمان تأمین اجتماعی یا سایر سازمان های بیمه ای و حمایتی حوزه تأمین اجتماعی کشور؛ برگزاری سمینارها، 
سخنرانی ها و گردهمایی های آموزشی و پژوهشی؛ برنامه ریزی یا مدیریت برنامه های آموزشی برای بهبود کیفیت 
نیروی انسانی تأمین اجتماعی به طور مستقیم یا از طریق انعقاد قرارداد با دانشگاه ها، مؤسسه های آموزش عالی و 
سایر سازمان های تخصصی؛ اعطای بورسیۀ تحصیلی یا آموزش های مقطعی در داخل یا خارج از کشور؛ ارتباط با 
نیروهای متخصص مراکز علمی و پژوهشی داخل کشور برای کمک به تحقق  اهداف مؤسسه در نظر گرفته شده 

که بر اساس ضرورت و نیاز دنبال می شوند. 

از  از مدرسین کشور،  از تشدید تحریم ها و بحران کرونا، ضمن دعوت  به ویژه قبل  در حوزۀ آموزش، مؤسسه، 
پژوهشگران مطرح جهانی و ایرانیان خارج از کشور نیز دعوت به عمل آورده است. مؤسسه سعی نموده است تا 
دوره های آموزشی را به صورت بستۀ جامعی حول یک موضوع مشخص با چند استاد و مدرس در قالب مدارس 
مختلف طراحی و اجرا نماید. از جملۀ این اقدامات برنامه ریزی برگزاری دورۀ آموزشی در خصوص گایدالین های 

اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی، پس از ترجمۀ آن ها در مؤسسه بوده است.

2-3- انتشارات

در حیطۀ فعالیت های »انتشاراتی«، تألیف و ترجمۀ کتاب های حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی، و چاپ گزارش ها و 
پژوهش های پایان یافتۀ مؤسسه مد نظر بوده است که تاکنون با انتشار ده ها کتاب، گزارش کارشناسی و قالب های 
متنوع دیگر تحقق یافته و پیگیری می شود. مجموعۀ این فعالیت ها در حوزۀ انتشاراْت مؤسسه را به مهم ترین مرجع 
علمی در حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی در کشور تبدیل کرده است؛ کتاب های ترجمه و تألیفی مؤسسه به عنوان 

محتوای درسی در دانشگاه های کشور، کمک شایانی به بسط ادبیات رفاه و تأمین اجتماعی کشور کرده است. 

تعدادکتاب های قابل توجهی در دستور کار مؤسسه بوده که بسیاری از آن ها منتشر شده و نکتۀ قابل توجه آنکه 
تعداد زیادی از آن ها توسط مترجمین و مؤلفینی تهیه شده که تاکنون کتابی در کارنامۀ فعالیت های پژوهشی خود 
نداشته اند. به عبارتی مؤسسه با سرمایه گذاری و جلب همکاری افراد توانمند سعی داشته شبکۀ فعاالن پژوهشی 
حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی را تقویت کند تا ازاین طریق مشکل مربوط به کمبود پژوهشگران این حوزه را کمرنگ 

سازد.

2-4- فصلنامه

فصلنامۀ تخصصی تأمین اجتماعی با صاحب امتیازِی مؤسسه در مهرماه 137۸ راه اندازی شد. نخستین شمارۀ 
فصلنامه در سال 137۸ به چاپ رسید و تا شمارۀ 31، در دورۀ اول فعالیت مؤسسه ادامه یافت. پس از تعطیلی 
مؤسسه، وظیفۀ انتشار آن به ادارۀ کل آموزش و پژوهش سازمان تأمین اجتماعی سپرده شد و 14 شماره در این 
دوره منتشر گردید. پس از بازگشایی مؤسسه در سال 1394 و با تالش هایی که صورت گرفت، چاپ و انتشار 
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فصلنامۀ تأمین اجتماعی در سال 1396 بار دیگر از سر گرفته شد و مقاالت حاصل از طرح های پژوهشی و مقاالت 
دریافتی از محققین در استاندارد فصلنامه ای پژوهشی منتشر گردید. وقفۀ ایجادشده از سال 1394 تا 1396 به واسطۀ 
طی فرآیند اخذ مجوزها جهت انتشار مجدد فصلنامۀ تأمین اجتماعی توسط مؤسسه بوده است. در حال حاضر، مؤسسه 
با هدف حمایت از محیط زیست اقدام به انتشار نسخۀ دیجیتالی نشریه کرده که دستیابی به آن از طریق سامانۀ فصلنامه 

به آدرس www.qjo.ssor.ir  امکان پذیر است. در دورۀ جدید فعالیت، 9 شماره از فصلنامه منتشر شده است.

2-5-کتابخانه

مؤسسه با تجهیز کتابخانۀ تخصصی خود با کتاب های مرجع حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی هم در بخش التین و هم 
در بخش فارسی )که در حوزۀ کتاب های فارسی خود پیشگام تولید آن ها است(، توانسته بخشی از نیازهای محققین 
را برآورده سازد. ارائۀ کتاب ها به صورت الکترونیک، برگزاری نشست های نقد و رونمایی کتاب، برگزاری نمایشگاه های 
مختلف کتاب، شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال های 1397 و 139۸، و راه اندازی کتابخانۀ دیجیتال 

در سال 1399 ازجمله فعالیت های مهم کتابخانۀ مؤسسه بوده است. 

در این بین، راه اندازی کتابخانۀ دیجیتال اقدام بسیار مهمی در جهت تسهیل دسترسی پژوهشگران و کارشناسان حوزۀ 
رفاه و تأمین اجتماعی به منابع این حوزه بوده است. تاکنون اطالعات نزدیک به 1200 منبع الکترونیک شامل کتاب، 
طرح پژوهشی، گزارش کارشناسی، پایان نامه و سایر اسناد به این کتابخانه وارد شده است که مورد استفاده کابران قرار 

می گیرد.

2-6- حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی

دانشگاه ها،  اساتید  توسط  آن ها  و شناخت علمی  و مشکالت، مطالعه  رفع مسائل  و  توسعه  گام های نخست  از  یکی 
دانشجویان خبرگان و کارشناسان فن است. گسترش کمی و کیفی پژوهش های دانشگاهی نه تنها موجب به کارگیری و 
بهره مندی از ظرفیت های فکری بخش عظیمی از دستگاه تولید علم می شود، بلکه باعث نهادینه سازی و تقویت پژوهش 
در این حوزه نیز می شود. در این راستا، »حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی« یکی از فعالیت های مؤسسه 
در راستای ترغیب دانشجویان به ورود به حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی و افزایش شمار محققان توانمند در این حوزه 
است. به طور مشخص، اهداف مؤسسه در حمایت از پایان نامه  های دانشجویی عبارت اند از: تقویت ارتباط مؤسسه با مراکز 
دانشگاهی، توسعۀ پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی، انتقال دانش و تجربه 
فی مابین دانشگاه ها و مراکز علمی با سازمان تأمین اجتماعی و حوزۀ رفاه، شناخت استعدادها جهت جذب در فعالیت های 
پژوهشی و مطالعاتی، و تشویق اساتید دانشگاه ها و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در هدایت پایان نامه های دانشجویی به 

سمت بررسی علمی مشکالت و مسائل حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی و ارائۀ راهکارهای مناسب.

2-7- اطالع رسانی
در حوزۀ »اطالع رسانی«، مؤسسه با برگزاری همایش ها و نشست های تخصصی؛ شرکت در رخدادهای علمی؛ 
برقراری ارتباطات با نهادهای علمی معتبر کشور و همچنین سایر نهادهای فعال پژوهشی و اندیشکده ای در 
زمینه های مرتبط با حوزۀ رفاه تأمین اجتماعی؛ ارتباط با رسانه ها و مصاحبه یا ارسال یادداشت های برگرفته از تولیدات 
علمی مؤسسه؛ ارسال نامه ها و گزارش های سیاستی برگرفته از نتایج پژوهش های مؤسسه به سیاست گذاران و متنفذین 
سیاسی؛ و تولید محتواهای چند رسانه ای تالش کرده است تا ضمن عمومی سازی دانش، در خصوص تولیدات علمی 

مؤسسه اطالع رسانی مؤثری انجام دهد تا از این طریق بر اثرگذاری سیاستی آنها بیفزاید. 

در همین چهارچوب، سایت مؤسسه در سال 1399 در راستای افزایش تعامل با مخاطبان و پژوهشگران، ارائۀ محتواهای 
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مفید و کاربردی مربوط به دستاوردهای علمی و پژوهشی مؤسسه، و اطالع رسانی شفاف فعالیت های مؤسسه مورد 
بازنگری و بازسازی قرار گرفت. به لحاظ فنی، میزبان بستر نرم افزاری و قالب سایت متناسب با نیازهای مخاطبان 

تغییر پیدا کرد و سایت جدید به لحاظ ساختار ظاهری کاماًل  تغییر کرده است. 

3- ارکان مؤسسه
در حال حاضر ارکان مؤسسه شامل هیئت امنا، رئیس مؤسسه، شوراي پژوهشي و بازرس است. ساختار مؤسسه 
براساس اسناد فرادست و راهبردهای توسعه فعالیت های تخصصی و توسعه ای در سازمان تأمین اجتماعی در سال 

1395 مورد بازبینی قرار گرفت. این ساختار شامل سه بخش اصلی زیر است: 

1- حوزۀ ریاست: شامل ارکان مؤسسه، روابط عمومی و بین الملل، فصلنامۀ تأمین اجتماعی.

2- حوزۀ معاونت پژوهشی شامل نه گروه پژوهشی و انتشارات.

3- حوزۀ معاونت توسعۀ منابع و مدیریت شامل واحدهای مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه، آموزش و تعالی 
مدیران، امور مالی و قراردادها، امور اداری و پشتیبانی.

چارت سازمانی مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی در شکل زیر ارائه شده است.
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4- معرفی گروه های پژوهشی مؤسسه
با توجه به اینکه در این اثر تولیدات علمی مؤسسه در ذیل معاونت پژوهشی مؤسسه معرفی می شوند، این 
بخش به معرفی گروه های پژوهشی مؤسسه اختصاص یافته است. همان طور که پیش تر به آن اشاره شد در 
ساحت پژوهشی، مؤسسه در حال حاضر با داشتن نه گروه پژوهشی انجام پژوهش هایی را در جهت شناخت 
چالش ها و ارائة راهکارهای مناسب جهت رفع آنها در دستور کار دارد. نه گروه پژوهشی مؤسسه در ادامه 

معرفی می شوند.

4-1-گروه بیمه های اجتماعی و محاسبات

بیمه های اجتماعی به عنواِن یک بخش مهم و محوری از نظام تأمین اجتماعی کشورها، ابزاری مؤثر برای ثبات بخشیدن 
به سطح درآمد افراد در مواجهه با ریسک های مختلف در طول زندگی )نظیر بیکاری، بیماری و سالمندی( هستند. به رغم 
اهمیت آشکار موضوع بیمه های اجتماعی و ضرورت گسترش آن ها برای جمعیت فعال اقتصادی، نظام بیمه های اجتماعی 
کشور با چالش هایی اساسی درزمینۀ فراگیری، کفایت و پایداری مواجه است. بااین حال، روند منسجم و یکپارچه ای از 
تولید و توسعۀ ادبیات علمی این موضوع در کشور وجود ندارد. این در حالی است که گسترش دانش نظری و کاربردی 
در حوزۀ بیمه های اجتماعی می تواند در رفع بسیاری از چالش های مهم نظام بیمه های اجتماعی کشور اثربخش باشد. 
در این راستا، گروه »بیمه های اجتماعی و محاسبات« با هدف تعمیق ادبیات بیمۀ اجتماعی، شناسایی و کّمی کردن 
ریسک های مالی در سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از علوم آکچوئرال در بیمه های اجتماعی، بررسی چالش های 
بیمه ای و امکان سنجی انواع اصالحات در صندوق ها، و ایجاد بستر علمی برای گسترش پوشش و بهبود عملکرد این 
نوع بیمه ها در کشور، فعالیت پژوهشی خود را دنبال می کند. این گروه برای تحقق اهداف خود، انجام مطالعات بنیادی، 
کاربردی و راهبردی درزمینۀ بیمه های اجتماعی و محاسبات مربوط به آن )به صورِت برون سپاری و درون سپاری( را در 

دستور کار دارد.

چارت سازمانی مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی
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4-2- گروه سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

گروه پژوهشی »سیاست گذاری و اقتصاد سالمت« با هدف کمک به فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی برای 
بزرگ ترین خریدار و دومین عرضه کنندۀ خدمات درمانی کشور آغاز به کار نموده است. این گروه در طول دورۀ 
پژوهشی  انجام طرح های  است.  داشته  پژوهشی مؤسسه  فعالیت های  در  مؤثری  نقش  تاکنون  فعالیت مؤسسه 
کاربردی، توسعه ای و بنیادی در زمینه های بالینی، اقتصاد سالمت و مدیریت سالمت در سطوح خرد و کالن در 
دستور کار این گروه قرار دارد. این گروه پژوهشی با بهره مندی از ظرفیت های پژوهشی موجود در کشور و در 
چهارچوب سیاست های کلی سالمت و مأموریت سازمان تأمین اجتماعی در حوزۀ ارائۀ خدمات درمانی و سالمت، 
انجام پژوهش در زمینه های مرتبط با توسعۀ بیمه های سالمت، عدالت در سالمت، کیفیت خدمات و راهنماهای 
بالینی، فن آوری سالمت و دارو، هزینۀ خدمات و مدیریت منابع، تعرفه ها، نظام های پرداخت، مدیریت تقاضا و 

موضوعاتی از این دست را دنبال می کند.

4-3-گروه اقتصاد و سرمایه گذاری

انباشت سرمایۀ  راستای تضمین  فراگیر در  اجتماعی  تأمین  الزامات  از  اقتصادی یکی  فعالیت  و  سرمایه گذاری 
بین نسلی بیمه شدگان محسوب می شود. از طرف دیگر میان عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و وضعیت اقتصادی 
کشور رابطه ای دوسویه برقرار است. از یک سو عملکرد مناسب سازمان در کشور می تواند شرایط اقتصادی را به 
نحو قابل توجهی بهبود بخشد و از دیگر سو، رونق و رکود اقتصادی منابع در دسترس سازمان را تحت تأثیر قرار 
می دهد. ازاین روی گروه »اقتصاد و سرمایه گذاری« مؤسسه به دنبال مطالعۀ دقیق ارتباط میان شرایط اقتصادی 
و عملکرد سازمان تأمین اجتماعی است و می کوشد با ارزیابی روش های فعلی مدیریت ذخایر در اختیار سازمان 
را در  بهبود عملکرد سرمایه گذاری، تصمیم سازان  برای  نوین جهانی  الگوهای  از  بهره گیری  و  اجتماعی  تأمین 

مدیریت منابع سازمان یاری دهد.

4-4- گروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی

گروه »مطالعات اجتماعی و فرهنگی« مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی با هدف اتصال و پیوند پژوهش های 
اجتماعی با نیازها و مقتضیات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی سازمان تأمین اجتماعی و با توجه به ابعاد کاربردی 
ابعاد  دارد هم  تلقی می شود که سعی  میان رشته ای  این گروه حوزه ای  است.  گرفته  پژوهش ها شکل  این گونه 
از  بردارد.  مؤثری  گام های  کاربردی  بعد  در  و هم  دهد  قرار  موردپژوهش  را  سازمان  اجتماعی  مسائل  بنیادین 
مهم ترین دغدغه ها و مسائل این گروه رضایتمندی بیمه شدگان تأمین اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی بازنشستگان 
و به طورکلی سنجش رفاه اجتماعی و ارائۀ راهکارها و پیشنهادهایی برای بهبود آن است. همچنین گفتمان سازی 
و بسط و توسعۀ گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی متناسب با سیاست های کلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 

سازمان تأمین اجتماعی در دستور کار این گروه قرار دارد.

4-5- گروه مدیریت، حکمروایی و فناوری

گروه »مدیریت حکمروایی و فناوری« رسالت دارد تا درزمینۀ مسائل و چالش های سه حوزۀ مدیریتی، سازمانی و 
فناوری اطالعات در سازمان تأمین اجتماعی پژوهش های مرتبط را برنامه ریزی، هدایت و حمایت کند. این گروه 
در حوزۀ مدیریتی وظیفۀ خود می داند که از طرح ها، گزارش های کارشناسی و پایان نامه های دانشجویی که به 
بررسی مسائل مدیریتی از ابعاد مختلف ساختاری، فرایندی، برنامه ریزی، کنترل و نظارت می پردازند و درصدد 
پاسخ به مشکالت حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی هستند حمایت نماید. در حوزۀ سازمانی، طرح های مربوط به 
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مسائل حاکمیت خوب شرکتی و سازمانی و شاخص های مرتبط مورد حمایت و پشتیبانی قرار می گیرد. در حوزۀ فناوری 
اطالعات هم گروه درصدد است تا از طرح هایی که موجب نفوذ و بسط فناوری اطالعات در سازمان تأمین اجتماعی شده 

و موجبات تسریع امور مردم می گردد حمایت کند.

4-6- گروه نظرسنجی و افکار سنجی

گروه »نظرسنجی و افکارسنجی« مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی از سال 1396 شروع به کار نمود. هدف اصلی و 
نهایی این گروه، رساندن مؤسسه به جایگاه نهاد مرجع درزمینۀ اطالعات به روز، رصد تحوالت ملی، منطقه ای و جهانی و 
تحلیل های راهبردی در حوزه تأمین اجتماعی، بیمه های اجتماعی و رفاه و سیاست گذاری در سطح کشور است. منظور 
از نهاد مرجع در این گزاره، نهادی با چهار ویژگی علمی بودن، راهبردی بودن، انتقادی بودن و به روز بودن است. این 
گروه، پنج راهبرد اساسی“ اعتباربخشی به مؤسسه در چهار سطح سازمانی، ملی، منطقه ای و بین المللی به عنوان نهاد 
مرجع در حوزه تحلیل های تأمین اجتماعی، بیمه ها و رفاه و سیاست گذاری«، »حرکت به سمت تحقق ایدۀ تصمیم گیری 
تحلیل محور و تحلیل داده محور در سیاست گذاری و تصمیم سازی حوزۀ تأمین اجتماعی، بیمه ها و رفاه و سیاست گذاری«، 
»حرکت به سمت ایجاد نهاد منتقد متخصص در حوزۀ تأمین اجتماعی، بیمه ها و رفاه و سیاست گذاری«، »حرکت به 
»ارتقاء سطح  و سیاست گذاری«،  رفاه  و  بیمه ها  اجتماعی،  تأمین  آینده نگر علمی در حوزۀ  تحلیل های  تولید  سمت 
مؤسسه به جایگاه طراح، فرموله کننده، تعریف کننده و برساخت کننده مسائل سازمان تأمین اجتماعی، بیمه ها و رفاه و 

سیاست گذاری« را دنبال می کند.

4-7- گروه آینده پژوهی

آینده پژوهی در سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین نهاد بیمه ای کشور و خریدار خدمت درمان، با بیش از 40 
میلیون جمعیت تحت پوشش، که سهمی بی بدیل در ایجاد رفاه و امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه تحت پوشش 
خود دارد و هرگونه خلل در این حوزه نقصی فاحش و ویرانگر در خدمت رسانی به این افراد ایجاد می کند، از اهمیت 
بسزایی برخوردار است. ازاین رو، این سازمان پیش از بروز هرگونه بحران می بایست با مطالعات جامع آینده پژوهانه، رفتار 
و عملکرد مناسب از خود نشان دهد تا بدین طریق از بحران جلوگیری کند. در این رهگذر عناصر مهمی چون افزایش 
سالمندان در کشور در سال های آتی، بحران ناشی از رشد منفی تولید ناخالص داخلی، همچنین بحران های ناشی از 
تحریم و عوامل طبیعی همچون سیل و بیماری های همگانی، از موضوعاتی است که می بایست با برنامه ریزی های بسیار 
دقیق، منسجم و متمرکز و با تدوین الگویی مناسب مهار گردد. بدیهی است در این عرصه، پیش بینی آینده و رصد 
تمامی نیازها و امکانات امری اجتناب ناپذیر است. با درک این موضوع گروه »آینده پژوهی« مؤسسه عالی پژوهش تأمین 
اجتماعی، بستری مناسب جهت بهره مندی از تفکرات و مطالعات اندیشمندان این حوزه را فراهم نموده و سعی بر آن 
دارد با تشکیل کارگروه های تخصصی و انجام مطالعات آینده پژوهی حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی وظیفۀ ذاتی و مهم خود 

را در این عرصه ایفا نماید.

4-۸- گروه رصد و ارزیابی

گروه »رصد و ارزیابی« یکی از گروه های جدید و تازه تأسیس مؤسسه است که در راستای ماده 2 اساسنامۀ مؤسسه ناظر 
به انجام مطالعات و پژوهش های کاربردی، بنیادی و توسعه ای در حوزۀ تأمین اجتماعی و با عنایت به برنامۀ راهبردی 
مندرج در بیانیۀ مأموریت مؤسسه، تولید دانش و ارائۀ توصیه های سیاستی به منظور پشتیبانی و کمک به سیاست گذاری 
اثربخش و کارآمد در حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی از طریق دو اقدام اساسِی ایجاد بانک اطالعاتی جامع )آمار و اطالعات، 
پژوهش و اسناد( و انجام تحقیقات و مطالعات سیاست پژوهانه در این حوزه در زمستان سال 139۸ تأسیس شده است. 
ازجمله اهداف این گروه فراهم ساختن بستری جهت ارتقای کارآمدی و کارایی سیاست های حمایتی و بیمه ای سازمان 
تأمین اجتماعی، افزایش سطح رضایت بیمه شدگان و مستمری بگیران و به حداقل رساندن هزینۀ اتالف سرمایه های 
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اندوختۀ شرکای اجتماعی سازمان از طریق دو مأموریت رصد و پیگیری مستمر بازخورد ذینفعان و شاخص های 
حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی و همچنین سنجش اثربخشی سیاست ها و پایداری آثار و تبعات آن ها است. در این 
راستا گروه رصد و ارزیابی در دو محور کلِی »پیگیری و رصد منظم سیاست ها و تحوالت حوزۀ رفاه و تأمین 
اجتماعی« و »ارزیابی و ارزشیابی آثار و تبعات سیاست های حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی به ویژه سازمان تأمین 
اجتماعی به منظور بهبود مداخالت )اصالح یا تغییر(« فعالیت  های خود را به صورت برون سپاری و درون سپاری 

دنبال می کند.

4-9- گروه حقوق عمومی و اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از ارکان نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بر استیفای حقوق شهروندان 
و ذی حقان صندوق تأمین اجتماعی همت گمارده است. در همین راستا مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی  
گروه حقوق خود را در زمستان سال 139۸ تأسیس کرده است تا به عنوان بازوی پژوهشی سازمان بتواند به دانش 
این عرصه بیافریند. بی تردید پژوهش های کارآمد و بنیادین در حوزۀ حقوق تأمین اجتماعی می تواند فهم مشترکی 
برای کارگزاران و ذی حقان ایجاد کند و بستر احقاق حقوق را برای همه ایرانیان فراهم آورد. گروه »حقوق عمومی 
و اجتماعی« مؤسسه در سه محور کلی: نظریه پردازی حقوق تأمین اجتماعی، قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در 

کشور و واکاوی دعاوی حقوقی تأمین اجتماعی فعالیت خود را دنبال می کند.

5- فرایند تصویب و اجرای طرح های پژوهشی

اجرای طرح های پژوهشی و گزارش های کارشناسی یکی از مهم ترین فعالیت های مؤسسه در چهارچوب تحقق 
اهداف و مأموریت های محوله است. با توجه به این، در این بخش فرایند اجرای طرح های پژوهشی و گزارش های 
کارشناسی ارائه می شود. ذکر این نکته ضروری است که مؤسسه در راستای ارتقای شفافیت و جلوگیری از وقوع 
فساد، تالش می کند که سازکارهای نظارتی درونی و بیرونی متنوعی را در تصویب و اجرای طرح ها داشته باشد، 
به گونه ای که ازطریق ارکان نظارتی محتوایی )شامل گروه پژوهشی، ناظر بیرونی و شورای پژوهشی مستقل(، 
نظارت کاربردی )ازطریق نمایندۀ سازمان در عنوان تعریف شده(، نظارت اجرایی )ازطریق نظارت سازمان( بر صحت 
فرایند اجرا و مستندات، و حسابرسی ها، امکان خطا، تعارض منافع، انحراف، فساد و رانت در تخصیص منابع به 

حداقل رسد. فرایند تعریف تا پایان طرح پژوهشی به طور خالصه به شرح زیر است:

  تعریف اولویت ها و نیازهای پژوهشی: به جهت تضمین کاربردی بودن طرح های پژوهشی، عناوین پژوهشی 
پس از تأیید مدیرعامل و یا اعضای هیئت مدیره سازمان، معاونت های ذیربط در سازمان و یا وزیر تعاون،  کار و 
رفاه اجتماعی و یا سایر ارکان سازمان های مرتبط  در دستور کار قرار گیرند که این امر برای تضمین آن است 
که که پژوهش ها در پاسخ به نیازی از نیازهای سازمان تامین اجتماعی و حوزه رفاه و تأمین اجتماعی تعریف 

شوند. 

 )RFP( پس از تأیید عنوان توسط ارکان سازمان و وزارتخانه، درخواست برای پروپوزال :RFP تدوین و انتشار  
در مؤسسه با اخذ نظر نمایندگان مربوطۀ بهره بردار تهیه می شود و در شورای پژوهشی مؤسسه متشکل از 
اساتید و صاحبنظران حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی بررسی می شود. در صورت تصویب کلیات موضوع در شورا، 

پس از تکمیل RFP مطابق با نظرات شورا، فراخوان اعالم می شود. 

  انتخاب مجری: در انتخاب پژوهشگران، حسب مفاد آیین نامه پژوهشی مؤسسه، چند روش اصلی مدنظر بوده 
است: )1( فراخوان )ازطریق سایت و کانال های اطالع رسانی مجازی و مکاتبه با مراکز دانشگاهی و پژوهشی( و 
اعالم آمادگی و ارسال پروپوزال از سوی محققین و پژوهشگران؛ )2( پیشنهاد از سوی سازمان به لحاظ داشتن 
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تخصص و تجربه کاری مرتبط؛ )3( انتخاب از بین پژوهشگران خوشنام و با سابقه پژوهشی درخشان در مؤسسه به 
تشخیص گروه های پژوهشی مرتبط و سایر ارکان مؤسسه. پس از بررسی پروپوزال های دریافتی و نظارت در پنج 
سطح )شامل گروه پژوهشی، نمایندۀ بهره بردار، ناظر علمی بیرونی، کمیتۀ هماهنگی گروه های پژوهشی و شورای 
پژوهشی به فراخور نیاز و حسب مورد بر اساس آیین نامۀ پژوهشی مؤسسه( و انتخاب پروپوزال برتر، فرایند عقد 

قرارداد با مجری صورت می پذیرد.

گزارش  و  پژوهشی  )طرح   نوع  فراخور  به  پژوهشی،  محتوای  تدوین  فرایند  در  آن:  بر  نظارت  و  اجرای طرح    
کارشناسی( و اندازۀ )کوچک، متوسط و بزرگ( طرح مطابق با آیین نامۀ پژوهشی مؤسسه، ارکان نظارت در مؤسسه 
به شرح ذیل از آغاز قرارداد تا اتمام آن به ارائۀ  نقطه نظرات می پردازند؛ بدین صورت که پس از دریافت گزارش های 
ادواری از مجری و ارزیابی توسط سه ضلع گروه، ناظر علمی بیرونی و نمایندۀ سازمان بهره بردار، گزارش ها )حسب 
مورد گزارش های میانی و نهایی( جهت بررسی به شورای پژوهشی مؤسسه ارسال می شوند و بسته به وضعیت و 
کیفیت پژوهش اجراشده، تأیید، تصویب با اصالحات جزئی یا کلی و یا رد )و لذا خاتمه با میزان درصد پیشرفت 
موردقبول( می شوند. شایان ذکر است برای طرح های بزرگ مطابق با آیین نامۀ پژوهشی مؤسسه، هم طرحنامه و 
هم گزارش های میانی و نهایی باید در هیئت امنای موسسه به تصویب برسند که بعضاً نیاز به ارائۀ دفاع در شورای 

معاونین سازمان هم دارند.

  ارسال مستندات به سازمان و تهیه صورت وضعیت مالی: در طول هر سال، صورت وضعیت قراردادهای پژوهشی 
به صورت ادواری تهیه و همراه با تمامی مستندات پژوهشی به سازمان ارسال می شود که تنها پس از تأیید فرایند اجرا 

و مستندات توسط ناظر و ارزیاب سازمان، منابع مالی مربوط به آن در اختیار مؤسسه قرار می گیرد. 

  کاربست و انتشار نتایج: به طور معمول، گزارش های تصویب شده و موردتأیید در مؤسسه منتشر و ازطریق مکاتبه 
و بارگذاری در کانال های ارتباطی مؤسسه به واحدهای مرتبط سازمانی و همچنین نهادهای آموزشی و پژوهشی 
اطالع رسانی می شوند. عالوه براین، به منظور انتقال یافته ها و توصیه های سیاستی پژوهش ها، گزارش ها و نامه های 
سیاستی در تعداد صفحات محدود و به زبانی ساده تهیه و خدمت مسئولین و سیاست گذاران مرتبط ارسال می شود. 

برای اختصار، تمامی این فرایند در نمودار زیر به تصویر کشیده شده است. 

فرایند طرح های پژوهشی و گزارش های کارشناسی در مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی





طرح های پژوهشی
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عنوان: صنعت فوالد در ایران و جهان 

مجری: میالد فروغی
ناظر: تک روستا

گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال: 1394

چکیده
ــای  ــی تکنولوژی ه ــد، بررس ــای تولی ــل فرآینده ــوالد از قبی ــت ف ــی صنع ــاد فن ــرح ابع ــن ط در ای
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، وضعیت 
ــن  ــودآوری، قوانی ــم انداز س ــد آن، چش ــا تولی ــط ب ــای مرتب ــت و هزینه ه ــادرات، قیم واردات و ص
ــه  ــوالد، بررســی و موردمطالع ــت ف ــش روی صنع ــای پی ــا و تهدیده ــی و فرصت ه ــررات داخل و مق
ــه دســتاوردهای ایــن پژوهــش  ــا توجــه ب ــا ب ــرار گرفتــه اســت. همچنیــن تــالش شــده اســت ت ق

ــود. ــه ش ــوزه ارائ ــن ح ــرمایه گذاری در ای ــرای س ــی ب راهبردهای
ایــن طــرح بــا اســتفاده از روش مطالعــه کتابخانــه ای و اســنادی و تحلیــل آمــاری داده هــای موجــود 

انجــام گرفتــه اســت.
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه طــی ســال های گذشــته شــاهد افزایــش میــزان ظرفیــت 
و تولیــد فــوالد خــام در کشــور بوده ایــم کــه بــر اســاس آمــار و اطالعــات موجــود در ســال 2014 
بــه میــزان 9,5 درصــد رشــد در تولیــد فــوالد نســبت بــه ســال قبــل را شــاهد بوده ایــم کــه میــزان 
ــرخ  ــن متوســط ن ــر ای ــالوه ب ــن رســیده اســت. ع ــون ت ــر 16 میلی ــه بالغ ب ــن ســال ب ــد در ای تولی
رشــد تولیــد فــوالد طــی 10 ســال گذشــته در حــدود 5,6 درصــد ســاالنه بــوده اســت. بــر اســاس 
ــه حــدود  ــا ســال 201۸ ب گزارشــات منتشرشــده پیش بینــی می شــود کــه میــزان تولیــد فــوالد ت
31 میلیــون 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 آن عــدم رشــد متــوازن در همــه زنجیره هــای تولیــد فــوالد اســت. به بیان دیگــر 
ــام  ــوالد خ ــد ف ــد تولی ــا رش ــوازن ب ــد مت ــان رش ــوالد از چن ــتی ف ــتی و پائین دس ــع فرادس صنای

ــد. ــوردار نبوده ان برخ
ــوالد  ــت ف ــی صنع ــازار از مشــکالت اصل ــش قیمــت آن در ب ــه و درنتیجــه افزای ــواد اولی ــود م کمب
کشــور به حســاب می آیــد. کمبــود مــواد اولیــه در بــازار موجــب شــده اســت کــه تولیــد فــوالد در 
کشــور بــه انــداز کل ظرفیــت موجــود کارخانه هــا نباشــد. تولیدکننــدگان فــوالد بــه دلیــل کمبــود 
ــا قیمت هــای جهانــی و فــروش محصــوالت  مــواد اولیــه مجبــور بــه خریــد مــواد اولیــه وارداتــی ب

ــی در کشــور هســتند. ــر از قیمــت جهان ــا قیمتــی پایین ت فــوالدی ب
واژگان کلیدی: صنعت فوالد، رشد اقتصادی، مزیت رقابتی، رشد متوازن.
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مجری:آرین قلی پور
ناظر: گودرز حسامی نیا-معاونت امور استان های سازمان تأمین اجتماعی

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

واژگان کلیــدی: مــدل شایســتگی مدیــران، مســئولیت پذیری اجتماعــی، اخــالق حرفــه ای، آگاهــی 
ســازمانی، ســازمان تأمیــن اجتماعــی.

عنوان: طراحی و تدوین مدل شایستگی مدیران 
سازمان تأمین اجتماعی
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مجری: محمدرضا ملکی
ناظر: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.

واژگان کلیدی: برآورد نیروی انسانی،  بیمارستان، سازمان تأمین اجتماعی، مدل WISN، مشاغل تخصصی.

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

   و بخش ها و واحدها
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مجری: حامد فرهمند معین
ناظر: محمدرضا جوان جعفری

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 حق بیمــه و پــر نشــدن ســوابق، عــدم پرداخــت 
ــرای اجــرای  ــی از ســوی ســازمان ب ــع مال ــا، عــدم تأمیــن مناب ــادان خویش فرم حق بیمــه از ســوی صی
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.

واژگان کلیدی: بیمه اجتماعی، ملوان، صیاد، شیالت، تأمین اجتماعی.

عنوان: مطالعٔه تطبیقی وضعیت بیمة صیادان و ملوانان در 
کشورهای دیگر و ارائه الگو برای ایران
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تهیه و تدوین: پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
ناظر: فردین یزدانی

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.

واژگان 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(
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مجری: سارا کریمی
ناظر: فردین یزدانی

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

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

عنوان: بازخوانی تجربه خصوصی سازی در ایران از منظر 
اقتصاد نهادگرا
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مجری: بهزاد قباخلو

ناظر: علی خورسندی
گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی

سال: 1395

چکیده 
ایــن پژوهــش بــه بررســی و ارزیابــی وضعیــت به کارگیــری مفاهیــم حــوزه رفــاه و تأمیــن اجتماعــی در 
ــردازد.  ــران می پ ــش در ای ــی و دوره اول متوســطه و کار و دان ــای درســی دوره ابتدای ــوای کتاب ه محت
ــن  ــی و اصــول تأمی ــم و مبان ــی مفاهی ــود معرف ــت موج ــایی وضعی ــی و شناس ــدف ارزیاب ــن کار باه ای
اجتماعــی و معرفــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی در کتــب آموزشــی کشــور و ارائــه راهکارهایــی بــرای 
گفتمــان ســازی و معرفــی هــر چــه بیشــتر تأمیــن اجتماعــی بــه دانــش آمــوزان در مــدارس و در حــوزه 

می باشــد.  آموزش وپــرورش 

ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش هــای مطالعــه اســنادی و کتابخانــه ای، تحلیــل محتــوای کتــب درســی 
و مصاحبــه بــا افــراد برگزیــده انجــام گرفتــه اســت.

ــی،  ــی ابتدای ــف تحصیل ــطوح مختل ــف و در س ــاخص های مختل ــه ب ش ــا توج ــش ب ــن پژوه ــج ای نتای
راهنمایــی و متوســطه ارائــه شــده اســت. نتایــج نشــان می دهــد کــه مفاهیــم و مبانــی حــوزه رفــاه و 
ــا حــدودی مطــرح شــده اســت،  ــا ســازمان در کتــب درســی اگرچــه ت تأمیــن اجتماعــی و آشــنایی ب
امــا ایــن میــزان کافــی نمی باشــد و نیازمنــد ارتقــا و بهبــود و ارائــه هدفمنــد ایــن مفاهیــم و مبانــی در 
کتــب درســی اســت. بــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش بحــث نهادینگــی و نهادینــه شــدن هــر موضوعــی 
و ازجملــه تأمیــن اجماعــی در یــک زمینــه خــاص نیــاز بــه اســتمرار اتفــاق افتــادن در زمــان و مــکان 
دارد. دروس موردمطالعــه ایــن پژوهــش نشــان داده کــه اشــاره بــه مفاهیــم تأمیــن اجتماعــی نظــم و 
ــه شــاخص و  قاعــده خاصــی را دنبــال نمی کنــد حتــی در کتــب برخــی از مقاطــع تحصیلــی هیچ گون
مؤلفــه ای کــه بتــوان آن را ذیــل یکــی از ســه راهبــرد بیمــه ای امــدادی و حمایتــی قــرار داده مشــاهده 
نشــده اســت. بــر ایــن اســاس پیشــنهادهایی بــرای ارائــه مفاهیــم و مبانــی تأمیــن اجتماعــی در کتــب 

درســی در ایــن پژوهــش ارائــه شــده اســت.

واژگان کلیدی: گفتمان تأمین اجتماعی، رفاه، آموزش وپرورش، کتب درسی.

عنوان: گفتمان سازی مفاهیم بیمه و تأمین اجتماعی در 
منابع یادگیری  آموزش  وپرورش
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تهیه و تدوین: مرکز پژوهش های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
ناظر: اداره کل بودجه و تشکیالت سازمان تأمین اجتماعی

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 57,۸ 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 63,۸5 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 63,۸5 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 42,9۸ 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

واژگان 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
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مجری: محسن قاسمی - اسماعیل انصاری
ناظر: عمران نعیمی

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

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

عنوان: بایدها و نبایدهای قانون گذاری در تأمین اجتماعی
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مجری: علی ابوترابی
ناظر: 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
مســئولیت بیمارســتان تعییــن و درنهایــت هزینــه  تمام شــده محصــوالت نهایــی بیمارســتان تعییــن 
شــود. بــه همیــن منظــور شناســایی هزینه هــا و تخصیــص آن هــا بــه مراکــز مســئولیت 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.

واژگان کلیدی: مرکز مسئولیت، هزینه، منفعت، عملکرد مالی، بیمارستان ملکی سازمان. 

عنوان: بررسی عملکرد مالی بیمارستان های منتخب 
سازمان تأمین اجتماعی در سال 1394
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مجری: طه نوراللهی
ناظر: 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 حق 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.

واژگان 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
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مجری: عبدالواحد خدامرادی
ناظر: رضا تویسرکان منش

گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت
سال: 1396

چکیده
ایــن پژوهــش بــه بررســی تأثیــر اجــرای برنامــه ارتقــاء هتلینــگ بــر رضایت منــدی بیمــاران و پرســنل 
ــی انجــام شــده اســت. برنامــه ارتقــاء هتلینــگ در ســال 94 در 22 بیمارســتان ســازمان تأمیــن  درمان
اجتماعــی و بــا اهــداف استانداردســازی خدمــات هتلینــگ بیمارســتانی، فراهــم آوردن محیطــی مناســب 
ــا چهــار محــور  ــی و افزایــش رضایت منــدی بیمــاران و همراهــان آن هــا ب ــه خدمــات درمان جهــت ارائ
بهداشــت و نظافــت؛ خدمــات رفاهــی؛ تجهیــزات و امکانــات؛ و ســاختمان و تأسیســات بــه اجــرا درآمــد. 
ایــن مطالعــه از نــوع پیمایشــی بــوده و به صــورت مقطعــی در تابســتان ســال 1396 انجــام گرفتــه 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 5۸9  نفــر و گــروه دوم 1440 
 Spss و Excel نفــر بیمــار انتخــاب شــده اســت. جهــت آنالیــز توصیفــی و تحلیلــی داده هــا از نرم افــزار

اســتفاده شــده اســت.
ــای  ــده در محوره ــاران بستری ش ــت بیم ــد رضای ــه درص ــد ک ــان می ده ــش نش ــن پژوه ــای ای یافته ه
بهداشــت و نظافــت؛ رفاهــی؛ تجهیــزات و امکانــات؛ و تأسیســات و ســاختمان در گــروه 22 بیمارســتان 
ــرای 47  ــد و ب ــا ۸3,4؛ ۸0,۸؛ ۸1,4؛ و ۸1 درص ــر ب ــب براب ــه ترتی ــگ ب ــاء هتلین ــه ارتق ــری برنام مج
بیمارســتان دیگــر بــه ترتیــب برابــر بــا ۸1؛ 77,2؛ 74,2؛ و 74,6 درصــد بــوده اســت. درصــد رضایــت 
ــات؛ تأسیســات و  ــزات و امکان ــت؛ تجهی ــی در ســه محــور بررسی شــده بهداشــت و نظاف پرســنل درمان
ســاختمان در گــروه بیمارســتان های مجــری برنامــه بــه ترتیــب برابــر بــا 69؛ 7۸؛ و 71,2 درصــد و 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 
ــدگان خدمــت اســت. قابل توجــه اســت کــه  دو گــروه بررســی شــده بیمارســتان ها بیشــتر از ارائه دهن
ــا هتلینــگ در گــروه  ــی در تمــام محورهــای بررسی شــده مرتبــط ب ــت بیمــاران و پرســنل درمان رضای
ــی گــروه بیمارســتان های  ــت بیمــاران و پرســنل درمان بیمارســتان های شــمول برنامــه بیشــتر از رضای
خــارج از شــمول برنامــه بــوده اســت. پــس درواقــع می تــوان گفــت کــه اجــرای برنامــه ارتقــاء هتلینــگ، 

رضایــت بیمــاران و پرســنل درمانــی را بــه همــراه داشــته اســت.
واژگان کلیدی: خدمات سالمت، رضایت سنجی، هتلینگ، تأمین اجتماعی.

عنوان: بررسی رضایت مندی بیماران و پرسنل درمانی از 
برنامه ارتقای هتلینگ
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مجری: آزیتا شکوهمند
ناظر: رضا تویسرکان منش

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
واژگان کلیدی: خدمات بستری، مدیریت هزینه های درمان، تعرفه های پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی.

عنوان: محاسبه وزن هزینه تفکیکی خدمات بستری در 
صورتحساب مراکز دانشگاهی کشور
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مجری: عبدالواحد خدامرادی
ناظر: مهدی خدایی

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 3۸ 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 
)3۸ 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، 5۸ 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. 

واژگان کلیدی: آنالیزهزینه، بخش سرپایی، درمان غیرمستقیم، تأمین اجتماعی.

 

عنوان: آنالیز هزینه های بخش سرپایی درمان غیرمستقیم 
سازمان تأمین اجتماعی در سال 94 
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مجری: سهند ابراهیمی پورفائز
ناظر: فردین یزدانی

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( واژگان کلیدی: کار شایسته، سیاست گذاری، اشتغال، سازمان بین المللی کار

عنوان: مقدمه ای در باب کار شایسته، چیستی، ضرورت و 
ابعاد مطالعات پیشین
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مجری: محمدرضا فرهادی پور
ناظر: فردین یزدانی

گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال: 1396

چکیده
ایــن مطالعــه بــه بررســی ســازوکارهای تعییــن حداقــل حقــوق در ایــران و جهــان می پــردازد. بدیــن 
ــه  ــپس ب ــردازد و س ــتمزد می پ ــل دس ــی حداق ــری و تجرب ــی نظ ــی مبان ــه بررس ــدا ب ــه ابت ترتیب ک
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.

واژگان کلیدی: حداقل دستمزد، تورم، کارگر، رویکرد منطقه ای، فقر.

عنوان: پیشنهاد الگو و روش تعیین حداقل دستمزد با 
رویکرد منطقه ای در ایران
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مجری: داوود سوری
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 13۸4 ،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.

واژگان کلیدی:  فقر، نظام رفاه، تأمین اجتماعی، رشد اقتصادی پایدار.

عنوان: چشم انداز حوزه پوششی نظام رفاه و تأمین 
اجتماعی کشور به تفکیک بیمه ای و حمایتی
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مجری: محسن ریاضی
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 بهینــه حق 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 )15,۸73,۸63 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.
واژگان 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
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مجری: بهروز هادی زنوز- افشین برمکی
 ناظر: محمد وصال

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 ۸ درصــدی و کاهــش ن ــه ری ــی برنام برخــالف پیش بین
۸,6 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

واژگان کلیدی: سند ملی اشتغال و سرمایه گذاری، برنامه ششم، فقر، بیکاری. 

عنوان: تهیه سند ملی اشتغال و سرمایه گذاری برای 
دوره 1396-1400
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مجری: محمدمهدی امانی
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.

واژگان کلیدی: ارزیابی اکچوئریال، آکچوئر، ادغام صندوق های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی.

عنوان: ریسک های اکچوئری ادغام در صندوق سازمان 
تأمین اجتماعی
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مجری: مجید کوششی
ناظر: نرگس اکبرپور روشن

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 

ــیتی گفته اند. ــود جنس ــی، س ــود جمعیت س
واژگان کلیدی: تغییرات جمعیتی، پنجره فرصت جمعیتی، سود جمعیتی، تأمین اجتماعی.

عنوان: سود جمعیتی و چشم انداز اثرات آن بر نظام 
تأمین اجتماعی در ایران
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تهیه و تدوین: جهاد دانشگاهی واحد عالمه طباطبایی
ناظر: مرتضی دادخواه- فاطمه اسدی
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 )۸۸,4(، مراقبت هــای پرســتاری ارائــه شــده طــی روزهــای بســتری )۸3,4(، اخــالق و رفتــار 
ــک در  ــط پزش ــی توس ــار )۸3,4(، دادن آگاه ــا بیم ــتری ب ــای بس ــام روزه ــتاری در تم ــنل پرس پرس
خصــوص نــوع بیمــاری و نحــوه درمــان بــه بیمــار )۸3,2(، اخــالق و رفتــار پرســنل پذیــرش بــا بیمــار 
)۸2(، رضایــت بیمــار از انتقــال بــه بخــش بســتری بــا ســایر واحدهــای درمانــی )۸1,6(، کافــی بــودن 
تعــداد تابلوهــای راهنمــا بــرای دسترســی آســان بــه واحدهــای مختلــف بیمارســتانی )۸1(، مدت زمــان 
ــار  ــا بیم ــذا ب ــده غ ــنل توزیع کنن ــار پرس ــده )۸0,۸(، اخــالق و رفت ــرای تشــکیل پرون ــار ب ــار بیم انتظ
)۸0,5(، 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 )7۸,4(، وجــود نظــم و آرامــش در محیــط بخــش )7۸,1(،  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
واژگان 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
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عنوان: ساخت جدول تغییر وضعیت بیمه شدگان سازمان 
تأمین اجتماعی 

مجری: رامین اقبال زاده

ناظر: امین حسن زاده- حسین بهزادی

گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات
سال: 1396 

چکیده 
ایــن گــزارش تالشــی بــرای ســاخت جــدول تغییــر وضعیــت بیمه شــدگان ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
ــی و  ــرخ ازکارافتادگ ــتگان، ن ــدگان و بازنشس ــر بیمه ش ــای مرگ ومی ــزارش نرخ ه ــن گ ــت. در ای اس
نــرخ تمایــل بــه بازنشســتگی بــه تفکیــک ســن و جنســیت ارائــه شــده اســت و تــالش شــده اســت تــا 
ــه  ــای اولی ــور، نرخ ه ــوال کش ــازمان ثبت اح ــای س ــال 1395 و فوتی ه ــای س ــت داده ه ــس از دریاف پ

ــده اســت. ــه ش ــه ارائ ــزش چندگان ــانی و جــدول ری ــزارش اول به روزرس ارائه شــده در گ

ــه  ــوط ب ــورد مرب ــون رک ــش از 41 میلی ــتقیم از بی ــور مس ــرح، به ط ــداف ط ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ب
ــازمان و  ــی س ــادی و اجتماع ــات اقتص ــار و مطالع ــر آم ــده از دفت ــا  1393 اخذش ــال های 1391 ت س
همچنیــن، 500 هــزار رکــورد مربــوط بــه فوتــی اخذشــده از دفتــر راهبــری سیســتم ها اســتفاده شــده 
اســت. عــالوه بــر ایــن، در اجــرای طــرح بیــش از 20 میلیــون رکــورد مربــوط بــه ســال های 1390 و 

ــت.   ــه اس ــرار گرفت ــری ق ــورد بهره گی ــتقیم م ــورت غیرمس 1394 به ص

ــار  ــزارش، انتظ ــده در گ ــر تهیه ش ــدول مرگ ومی ــه ج ــه  ب ــا توج ــه و ب ــن مطالع ــج ای ــاس نتای ــر اس ب
ــر  ــن، ب ــد. همچنی ــه ده ــی خــود ادام ــه زندگ ــا 79 ســالگی ب ــاله شــاغل ت ــرد 15 س ــک ف ــی رود ی م
اســاس جــدول یادشــده، انتظــار مــی رود یــک فــرد 55 ســاله 26 ســال و یــک فــرد 60 ســاله 22 ســال 
عمــر کنــد. ایــن نتیجــه داللت هــای مهمــی را بــرای ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه همــراه دارد؛ بدیــن 
معنــی کــه ایــن ســازمان بایــد برنامــه الزم به منظــور ارائــه خدمــات و حقــوق بازنشســتگی بــه افــراد 
ــای  ــیاری از پرونده ه ــه بس ــه داشــت ک ــد توج ــد. بای ــته باش ــال داش ــا 24 س ــل ت بازنشســته را حداق
ــاز  ــدگان ب ــه بازمان ــت ب ــورت پرداخ ــوند و به ص ــته نمی ش ــته بس ــوت بازنشس ــس از ف ــتمری پ مس
ــات از 24 ســال بیشــتر هــم  ــه خدم ــداد ســال های ارائ ــه تع ــن نکت ــن ای ــا در نظــر گرفت ــد. ب می مانن

می شــود.

واژگان کلیــدی: جدول تغییر وضعیت، جدول مرگ ومیر، جدول ریزش های جداگانه، نرخ های ملی تمایل 
به بازنشستگی، نرخ های ازکارافتادگی، بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی.
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مجری: مصطفی السان
ناظر: محمدرضا جوان جعفری

گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری
سال: 1397

چکیده
در این پژوهش با نگرش به قوانین بین المللی و نیز قوانین کشورهای پیشرو در خصوص تأمین اجتماعی 
افراد جامعه به خصوص افراد شاغل در مشاغل مجازی، قوانین داخلی و نظرات مسئولین در خصوص تأمین 
اجتماعی مشاغل مجازی بررسی گردیده و لزوم تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتن شاغلین مشاغل 

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

نتایج این مطالعه نشان می دهد که سازمان تأمین اجتماعی می تواند با گسترش شمول پوشش های تأمین 
اجتماعی به کسب وکارهایی که در فضای مجازی انجام می گیرد، ضوابط و دستورالعمل های موردنیاز برای 
مدیریت این کسب وکارها را تدوین و اجرایی نماید. دغدغه اصلی بیمه مشاغل مجازی، موضوع تاب آوری 
اجتماعی و نیز بسترسازی فرهنگی است. امروزه کسب وکارهای مجازی، بر مبنای فرار یا کاستن از مالیات 
و دیگر هزینه ها با مشاغل سنتی یا با همدیگر در رقابت هستند. بنابراین، الزام تبعیض آمیز برخی از فعاالن 
این فضا به پوشش بیمه تأمین اجتماعی، می تواند رقبا را در وضعیت بهتری  حداقل در کوتاه مدت  قرار دهد. 
زیرا پوشش بیمه و خدمات اجتماعی، هزینه تمام شده کاالها و خدمات را افزایش می دهد و اگر الزام در این 
حوزه نابرابر یا موردی باشد، شرکت یا شخصی که این هزینه ها به آن تحمیل می شود، زیان خواهد دید.

چالش عمده دیگر، نحوه ارائه لیست کارکنان و سایر فهرست ها و حساب وکتاب هایی است که برای محاسبه 
نرخ حق بیمه و سرمایه قابل پرداخت ضروری است. چالش نبود آمار را نیز نمی توان نادیده گرفت. این چالش 
در مورد برخی از مشاغل سنتی، مانند لنجهایی که دارای کارگران متعدد هستند و نیز نحوه تقسیم سود و 
منفعت در آن ها چندان معلوم نیست، مطرح است؛ اما این امر مانع از پوشش بیمه تأمین اجتماعی در چنین 

مواردی نشده است.
واژگان 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
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مجری:کمال نژادی
 ناظر: الهام روح افزا- معاونت اقتصاد
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
ــی ISIC / رســته های تکــی ISIC در 21 بخــش فشــرده شــده اند  بین المللــی متکــی اســت. ســاختار کل
کــه بــرای هــر بخــش معــادل زبــان فارســی در مرکــز آمــار ایــران تولیــد شــده اســت. طــرح کدگــذاری 

ــر اســاس اســتاندارد ISCO نیــز موردبحــث قــرار گرفتــه اســت. مشــاغل ســازمان تأمیــن اجتماعــی ب

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

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه آمــار کدگــذاری فعالیت هــای کارگاه هــای تحــت پوشــش ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی بــه تفکیــک گروه هــای اصلــی ISIC بیشــترین کــد مربــوط بــه تولیــد صنعتــی )ســاخت( با  
تعــداد1431 و کمتریــن مربــوط بــه 9فعالیت هــای خانوارهــا به عنــوان کارفرمــا، فعالیت هــای تفکیک ناپذیــر 
تولیــد کاالهــا و خدمــات توســط خانوارهــای معمولــی بــرای خودمصرفــی بــا یــک مــورد و در کل بــا. بــا ایــن 
شــرح کــه 647 مــورد به صــورت نامعیــن گــزارش شــده اســت.آمار تعــداد و درصــد کدگــذاری فعالیت هــای 
کارگاه هــای تحــت پوشــش ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه تفکیــک گروه هــای اصلــی ISIC نامعیــن 647 
گروه هــای پ : تولیــد صنعتــی )ســاخت(/ چ: عمده فروشــی و خرده فروشــی؛ تعمیــر وســایل نقلیــه موتــوری 
ــی / س: اداره امــور  و موتورســیکلت / ب: اســتخراج معــدن / ج: ســاختمان / ط: ســایر فعالیت هــای خدمات
ــذاری  ــرح کدگ ــروه( 704 . ط ــا )15 گ ــایر گروه ه ــاری 2604 س ــی اجب ــن اجتماع ــاع؛ تأمی ــی و دف عموم
مشــاغل ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــر اســاس اســتاندارد ISCO انجام شــد. پــس از انجــام مراحــل کدگذاری 
و تأییدیــه مختلــف از کارشناســان طــرح، گــزارش ایــن طــرح آمــاده شــده و الزم اســت پــس از بررســی و 
ــه اجرایــی شــدن نتایــج آن اقــدام شــود. آمــار نتایــج به دســت آمده از داده هــای  تأییــد ســازمان نســبت ب
ــان  ــران و کارکن ــترین صنعتگ ــن 12514 و بیش ــی نامعی ــطح اصل ــاغل ISCO در س ــده مش ــذاری ش کدگ
حرفه هــای مرتبــط24۸42 مــورد و کمتریــن مشــاغل نیروهــای مســلح بــا 22 مــورد و درمجمــوع 116719 

مــورد عناویــن اصلــی بودنــد.

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

عنوان: کدگذاری اقالم و مشاغل و فعالیت های بانک اطالعاتی 
 ISCO و ISIC سازمان تأمین اجتماعی بر اساس استاندارد
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مجری: زینب عصمتی
ناظر: محسن قاسمی

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.

واژگان کلیدی: تأمین اجتماعی، دولت، استقالل اداری و مالی، نظام حقوقی.

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

از انقالب
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تهیه و تدوین: دانشگاه صنعتی شریف
ناظر: شرکت اوزان

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.

نتایــج ایــن گــزارش نشــان می دهــد کــه دو محصــول مچ بندهــایMI Band 2  و MI Band 3 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. همچنیــن 
ــه  ــیار توصی ــان بس ــاد و کاربردش ــت، ابع ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــری ب ــوم پلیم ــای لیتی ــتفاده از باتری ه اس
می گــردد. در مــورد رگوالتــور ولتــاژ، حتمــاً بایــد از مبدل هــای Buck بهــره بــرد. زیــرا کــه بهینگــی در 
ــن  ــوان بهتری ــا اســت. TPS62737 عن ــن اولویت ه ــن محصــوالت جــزو باالتری ــرای ای ــری ب مصــرف بات
ــای MI Band 2  و   ــی، در مچ بنده ــودن و بهینگ ــادی ب ــار اقتص ــان در کن ــن الم ــرد. ای ــه را می گی گزین
ــد  ــن دو مچ بن ــری ای ــادی از عمــر بات ــه اســت و بخــش زی ــه کار رفت ــی شــیائومی ب MI Band 3 کمپان
ــتی  ــره، بایس ــور ویب ــش و موت ــل صفحه نمای ــا مث ــایر المان ه ــورد س ــت. در م ــان اس ــن الم ــون ای مدی
توجــه داشــت کــه گرچــه وجودشــان جذابیــت کار بــا محصــول را افزایــش می دهــد ولــی عمــر باتــری 
ــان را  ــری در موردش ــوع تصمیم گی ــن موض ــد. ای ــاد می کنن ــول را زی ــت محص ــش داده و قیم را کاه
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

ــن نمونه هــا هســتند. شــیائومی )موتورهــای ویبــرٔه ســاخت چیــن( بهتری

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

عنوان: امکان سنجی ساخت افزار هوشمند برای پایش 
الکترونیکی سالمت
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مجری: محمد باقر منهاج
ناظر: محمود رضا حاجی قاسم

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 
ــازمان  ــدان س ــان کارمن ــا در می ــایر ویژگی ه ــتر از س ــری )71/10%( بیش ــن )۸2/۸1%( و دل پذی میانگی
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 
ــا نشــانگر آن  ــن یافته ه ــد. همچنی ــه می دهن ــه فعالیــت خــود در ســازمان ادام ــط ب ــا محی ســازگاری ب
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.

واژگان کلیدی: کارکنان سازمان تأمین اجتماعی، رفتارهای شناختی، سیگنال های الکتروانسفالوگرام، 
آزمایش های سایکوفیزیک.

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

آزمایش های سایکوفیزیک
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مجری: ایوب سخایی
ناظر:کمال رضوی

گروه: نظرسنجی و افکارسنجی
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 ۸1 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، 6/۸ 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، 1۸/2 درصــد توصیف ــی- همبســتگی، 31/۸ درصــد توصیف توصیف
ــواع تبیینــی، توصیفــی- تبیینــی و تفهیمــی و شــبه آزمایشــی هســتند.. همچنیــن اکثریــت ۸6/56  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.
واژگان کلیدی: سازمان تأمین اجتماعی، ارزیابی عملکرد، رضایت سنجی، فرا تحلیل.

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

اجتماعی
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مجری: پیمان زینتی
ناظر: نرگس اکبرپور روشن

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.

واژگان کلیدی: کتابشناسی شمارشگر، کتابشناسی تفسیری، رفاه، تأمین اجتماعی.

عنوان: منبع شناسی توصیفی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی 
در پایگاه های اطالعاتی ایران
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مجری: حمیدرضا هندی
ناظر: یاسر باقری- مونا خورشیدی

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 حق بیمــٔه مشــخص دارد.

ــر ناشــی ازکار،  ــدی: بیمه هــای اجتماعــی، ازکارافتادگــی ناشــی از کار، ازکارافتادگــی غی واژگان کلی
تأمیــن اجتماعــی.

عنوان: ارزیابی خدمات سازمان تأمین اجتماعی                     
بیمه ازکارافتادگی در ایران
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مجری: علی اکبر تاج مزینانی
ناظر: محمود شهابی

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 1۸0 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 )5۸ 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 
فیزیکــی شــعب"، "میــزان رضایــت از رفتــار پرســنل" و نیــز "میــزان رضایــت از خدمــات درمانی ســازمان" 

تأثیــر معنــی داری بــر نگــرش نســبت بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی داشــته اند.

واژگان کلیدی: رضایت سنجی، حقوق مشتری، سازمان تأمین اجتماعی.

عنوان: سنجش و پایش میزان رضایتمندی و رعایت حقوق 
مشتری در سازمان تأمین اجتماعی
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مجری: بهمن احمدی اموی  
ناظر: یاسر باقری

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

واژگان کلیدی: تأمین اجتماعی،  اصالحات صندوق های بازنشستگی،  نگرش سیاست گذاران، اقتصاد سیاسی.

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

اجتماعی در ایران(
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تهیه و تدوین: گروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی
ناظر: معاونت بیمه ای، اقتصادی و درمان

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 
ــد  ــه سیســتم حق بیمــه می پردازن ــرادی کــه ب ــد و همزمــان درآمدهــا و تعــداد اف سیســتم افزایــش می یاب
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.
واژگان کلیدی: اصالحات صندوق های بازنشستگی، سالمندی جمعیت، نظام های بیمه ای. 

عنوان: برنامه جامع سالمندی تأمین اجتماعی
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مجری: مریم پورمیرغفاری
ناظر: یاسر باقری- مونا خورشیدی

گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1397

چکیده
ایــن پژوهــش بــه مــرور نظام منــد 227 طــرح پژوهشــی مؤسســه 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 مؤسســه 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 13۸0 تولی ــال های 1370 ت ــن س ــه بی ــی مؤسس 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
ــا تلفیــق ایــن دو. از حیــث  ــد و باقــی روش کمــی و ی نیمــی از طرح هــا از روش کیفــی بهــره گرفته ان
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

واژگان کلیدی: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، طرح های پژوهشی، فراتحلیل.

عنوان:  مروری بر آثار مطالعاتی مؤسسه عالی پژوهش              
تأمین اجتماعی
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مجری: امیرحسین غالمپور
ناظر: یاسر باقری- مونا خورشیدی

گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1397

چکیده
ــاال  ــاال و بســیار ب ــی بیشترکشــورهای دارای شــاخص های توســعه اِی ب ــه ســیمای رفاه ــن مطالع در ای
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 ــت های فقرزدای ــی، سیاس ــاِم رفاه ــود در نظ ــکالِت موج ــا و مش 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.

واژگان 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(  
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مجری: خیام عزیزی مهر
ناظر: یاسر باقری- مونا خورشیدی

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.
واژگان کلیدی: غرامت دستمزد، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه شدگان، بازگشت به کار.

عنوان: ارزیابی خدمات سازمان تأمین اجتماعی -غرامت 
دستمزد ایام بیماری
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مجری: زهرا فرضی زاده
ناظر: هدی جعفری

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 خأله 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.

واژگان کلیدی: حوادث حین کار، پیشگیری، توانمندسازی، مستمری ازکارافتادگی.

عنوان: ارزشیابی خدمات تأمین اجتماعی در ایران
 )موردمطالعه: بیمه حوادث حین کار(
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مجری:حسن طائی
ناظر: فردین یزدانی

گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال: 1397

چکیده
در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت بــا اســتفاده از جــداول داده-ســتانده در ســال های مختلــف ســهم 
عامــل نیــروی کار از ارزش افــزوده کــه خــود بــه دو بخــش ســهم نیــروی کار خویش فرمــا از ارزش افــزوده 
ــرمایه از  ــل س ــهم عام ــود و س ــیم می ش ــزوده تقس ــر( از ارزش اف ــروی کار )آزاد و حقوق بگی ــهم نی و س

ارزش افــزوده بــرای بخش هــای مختلــف اقتصــادی موردبررســی قــرار گیــرد. 

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 13۸0 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 

13۸3 اســتفاده شــده اســت. 

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه در رابطــه بــا اقتصــاد ایــران، بــر اســاس جــداول داده-ســتانده 
ــرای ســه ســال 13۸1 ،13۸5  و 1391 ،هــر  ــب الگــوی ماتریــس حســابداری اجتماعــی ب ــز در قال و نی
ــر  ــزد و حقوق بگی ــروی کارم ــهم نی ــال 13۸1 س ــد. در س ــل کرده ان ــابهی را حاص ــج مش ــرد نتای دو رویک
ــزوده( 20/26 % ســهم نیــروی کار خویش فرمــا )نســبت  ــه ارزش اف )نســبت جبــران خدمــات کارکنــان ب
درآمــد مختلــط( بــه ارزش افــزوده 24/24 %  ســهم کل نیــروی کار )جمــع ســهم نیــروی کار حقوق بگیــر و 
ســهم نیــروی کار خویش فرمــا( 45/5 % و درنهایــت ســهم عامــل ســرمایه )نســبت مــازاد عملیاتــی ناخالص 
ــر  ــه ترتیــب براب ــن ســهم ها ب ــزودٔه کل اقتصــاد، در ســال 13۸5ای ــزوده( 54/66 % از ارزش اف ــه ارزش اف ب
1۸/6۸%، 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 برابــر19/1۸ %، 24/36 %، 43/44 % ســهم 
عامــل ســرمایه 55/03 % از ارزش افــزودٔه کل اقتصــاد می باشــد. بــر اســاس یافته هــای پژوهــش همچنیــن 
مشــاهده می شــود کــه از ابتــدای دهــٔه ۸0  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 نشــان می دهــد.

واژگان کلیدی: سهم عوامل تولید،کارگر، سرمایه، داده ستانده.

عنوان: تعیین سهم عوامل تولید با استفاده از الگوی      
داده- ستانده
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مجری: صالح قویدل
ناظر: فردین یزدانی- سمانه السادات علوی

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.

واژگان کلیدی: سرمایه مولد، سرمایه غیر مولد، مالیات اجتماعی، مالیات بر عایدی سرمایه.

عنوان: مالیات اجتماعی در ایران و مقایسه با          
کشورهای منتخب
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مجری: علی ابوترابی
ناظر: شهرام غفاری

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.

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

عنوان: محاسبه هزینه اقامت )هتلینگ( در بیمارستان میالد 
تهران در سال1395 
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مجری: علی آزاد
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.

واژگان کلیدی: بهره وری نیروی انسانی، تأمین اجتماعی، تمرکز خدمات تخصصی سالمت، مراکز 
درمانی ملکی.

عنوان: امکان سنجی تمرکز خدمات تخصصی منتخب در 
مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی استان تهران
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تهیه و تدوین:  مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

ناظر: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات
سال: 1397

چکیده 
ایــن گــزارش به منظــور ارزیابــی تعهــدات آکچوئــری صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، روســتاییان و 
عشــایر نســبت بــه اعضــای فعــال )بیمــه پــردازان(، بازنشســته )ازکارافتــاده و بازنشســته( و وظیفه بگیــر 
در پایــان ســال 1395 تهیــه شــده اســت. هــدف اصلــی ایــن گــزارش افشــای تعهــدات آکچوئــری بــر 

اســاس اســتاندارد حســابداری 27 می باشــد. 

بــا توجــه بــه آیین نامــه صنــدوق و شــرایط عضویــت مشــتریان بالقــوه آن، روش ارزیابــی PUC انتخــاب 
ــی  ــد و کســورات آت ــی را افشــا می کن ــان ارزیاب ــا زم ــدات انباشته شــده ت ــاً تعه ــه دقیق شــده اســت ک
را لحــاظ نمی کنــد. در ایــن گــزارش داده هــای توصیفــی مشــترکین صنــدوق در پایــان ســال 1395, 

مفروضــات آکچوئــری و تعهــدات آکچوئــری، به طــور اجمالــی، موردبررســی قــرار گرفتــه اســت، 

ــزار  ــغ 96 ه ــدوق از مبل ــای صن ــه ارزش روز دارائی ه ــده، باوجوداینک ــبات انجام ش ــاس محاس ــر اس ب
میلیــارد ریــال فراتــر رفتــه اســت، صنــدوق بــا تعهــدات تأمیــن اعتبــار نشــدۀ ســنگین 75 هــزار میلیارد 
ریــال مواجــه اســت کــه بــا توجــه بــه لحــاظ ننمــودن اصــول آکچوئــری در طراحــی صنــدوق، چنــدان 
ــر دارد، متوســط ســن  ــه عم ــک ده ــش از ی ــی بی ــدوق، اندک دور از انتظــار نیســت. باوجوداینکــه صن
بیمــه پــردازان فعــال حــدود 50 ســال اســت کــه متوســط دورۀ بیمــه پــردازی آن هــا 4.5 ســال اســت 
و فقــط حــدود 41% آن هــا در ســال 95 فعــال بوده انــد، پاییــن بــودن نــرخ کســورات نیــز از مشــخصات 
بــارز ایــن صنــدوق اســت. بــا توجــه بــه نتایــج محاســبات آمــده در ایــن گــزارش، اصالحــات پارامتریــک 

بایــد هــر چــه ســریع تر در ایــن صنــدوق انجــام گیــرد.

 واژگان کلیــدی: ارزیابی آکچوئری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، اصالحات 
پارامتریک.

عنوان: ارزیابی آکچوئریال  صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستائیان و عشایر در پایان سال 1395
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عنوان:  بررسی روش های تأدیه بدهی دولت به طلبکاران بزرگ 
)اعم از بانک ها، صندوق های بیمه ای و پیمانکاران(

تهیه و تدوین: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی

ناظر: محمد قاسمی

گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات

سال: 1397

چکیده

ایــن گــزارش بــه بررســی روش هــای تأدیــه بدهــی دولــت بــه طلبــکاران بــزرگ و به صــورت خاص ســازمان 
ــازمان  ــه س ــت ب ــای دول ــی بدهی ه ــت فعل ــدا وضعی ــد ابت ــالش می کن ــردازد و ت ــی می پ ــن اجتماع تأمی
تأمیــن اجتماعــی و شــرایط فعلــی ایــن ســازمان را موردبررســی قــرار دهــد، ســپس بــا اشــاره بــه نقــش 
ــه کشــورهای  ــا مــرور تجرب ــع مشــکالت ســازمان تأمیــن اجتماعــی و ب ــت در رف ــه بدهی هــای دول تأدی
مختلــف و مطالعــات نظــری، روش هــای متعــددی را شناســایی شــد کــه می-تواننــد به منظــور تســویه 
بدهی هــای دولــت بــه کار گرفتــه شــوند. انتخــاب مجموعــه ای از شــیوه های برتــر کــه در آن ترجیحــات 
ــی  ــی و بســترهای قانون ــت، شــرایط بازارهــای مال و اولویت هــای ســازمان، ترجیحــات و اولویت هــای دول

ــد.  ــرار گرفته ان موردتوجــه ق

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

ــی  ــه بده ــک روش در تأدی ــه روش به جــای ی ــک مجموع ــه الزم اســت ی ــن مطالع ــج ای ــر اســاس نتای ب
ــا اســتفاده از یــک روش  ــوان ب ــاالی بدهــی دولــت را نمی ت ــه ایــن دلیــل کــه حجــم ب انتخــاب شــود، ب
ــود.  ــر می ش ــازمان متنوع ت ــو س ــا پورتف ــه ای از روش ه ــتفاده از مجموع ــا اس ــن ب ــرد و همچنی تســویه ک
ــوده و  ــوردار ب ــتری برخ ــری بیش ــا از امکان پذی ــه ای از روش ه ــری مجموع ــر به کارگی ــا به عبارت دیگ ی
ــرای تأدیــه بدهی هــای دولــت  ــرای ســازمان نیــز کاراتــر و ایمن تــر اســت.  پنــج راهــکار پیشــنهادی ب ب
عبارت انــد از: پیشــنهاد نخســت: تســویه وام بانــک رفــاه کارگــران بــا اســتفاده از اوراق تســویه؛ پیشــنهاد 
دوم: تبــادل بدهــی بــا اوراق بدهــی )اســناد خزانــه( دولتــی؛ پیشــنهاد ســوم: صــدور مجــوز انتشــار اوراق 
ــت؛ پیشــنهاد چهــارم: وضــع  ــه تضمیــن اصــل و ســود دول بدهــی توســط ســازمان تأمیــن اجتماعــی ب

مالیــات اجتماعــی و تأدیــه نقــدی؛ پیشــنهاد پنجــم: تبــادل بدهــی بــا ســهام بورســی.

واژگان کلیدی: تأدیه بدهی، دولت، سازمان تأمین اجتماعی، بانک رفاه، تأمین مالی، حمایت اجتماعی.
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عنوان: برآورد نرخ های مرگ ومیر بیمه شدگان صندوق بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در سال 95

تهیه و تدوین: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
ناظر: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات
سال: 1397 

چکیده 
این گزارش به برآورد نرخ های مرگ ومیر بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در 
سال 95 می پردازد. ازآنجایی که صندوق های بازنشستگی برای سنجش پایداری خود نیاز دارند تا تعهداتشان 
را به صورت دوره ای مورد ارزیابی اکچوئریال قرار دهند، مفروضات مورداستفاده در این ارزیابی ها از اهمیت 
بسیار زیادی برخوردار هستند، یکی از این مفروضات نرخ های جمعیتی و اقتصادی هستند که نرخ مرگ ومیر 
ازآنجایی که بر اساس  افراد یک جامعه یک نرخ جمعیتی بسیار مهم برای این منظور محسوب می شود. 
داده های 95 به نظر می رسید که کم شماری فوت وجود دارد، به منظور به حداقل رساندن اثر این کم شماری 
با استفاده از خدمات بیمه شده های فعال سال 94، جامعه هدف را تنها به بیمه شده های فعال سال 95 محدود 
کرده و بعالوه از آمار فوتی های ثبت نشده نیز استفاده شده است و درنهایت نرخ های مرگ ومیر بیمه شده های 

فعال مرد عضو صندوق برآورد و ارائه شده است.

نتایج این مطالعه نشان می دهد که نرخ های ارائه شده در این گزارش برای سنین بین 30 تا 71 سالگی در 
مقایسه  با نرخ هایی که بر اساس بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی به دست آمده است، مقدار بیشتر و 
در مقایسه با نرخ های فوت جدول TD )۸۸-90( مقدار کمتری دارند. در مقایسه با نرخ های ارائه شده توسط 
سازمان ملل نیز تا سن 60 سالگی،نرخ های فوت صندوق باالتر و از سن 60 سالگی به بعد )تا 71 سالگی( 
نرخ های فوت سازمان ملل بیش تر می باشند ولی در کل می توان گفت که نرخ های حاصل به نرخ های ارائه 

شده توسط سازمان ملل بسیار نزدیک می باشند.

واژگان کلیدی: نرخ های مرگ ومیر، بیمه شدگان، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر.
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تهیه و تدوین: مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا(
ناظر: مهدی سلیمانیه- سعیده گراوند

گروه: نظرسنجی و افکارسنجی
سال: 139۸

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. 

واژگان کلیدی: خدمات درمانی، مراکز ملکی، سازمان تأمین اجتماعی، بیمارستان، رضایت سنجی.

عنوان: رضایت سنجی از بیماران بستری بیمارستان های 
ملکی سازمان 



68

شی
وه

پژ
ی 

ها
رح 

 ط

مجری: فرهاد کوهی
ناظر: علی اکبری ساری

گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت
سال: 139۸

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. 
واژگانکلیدی: 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
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مجری: جعفر صادق تبریزی
ناظر: رضا دهنویه

گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت
سال: 139۸

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: شــامل 93 شــاخص ارزیابــی عملکــرد 
 )Outcome( و پیامــد )Process( فراینــد ،)Structure( در ۸ حیطــه و در ســه ســطح ســاختار )کیفیــت(
ــوده )Departmental and Functional( و تأکیــد  می باشــد. چارچــوب )مــدل( طراحی شــده ترکیبــی ب

فراوانــی بــر پاســخگویی مبتنــی بــر جنبه هــای بالینــی و عملکــردی دارد.

ــوی  ــی، الگ ــن اجتماع ــازمان تأمی ــتان های س ــالمت، بیمارس ــات س ــت خدم ــدی: کیفی واژگانکلی
ــت. ــای کیفی ارتق

عنوان: ارائه الگو و سنجش کیفیت خدمات سالمت در بخش 
درمان سازمان تأمین اجتماعی
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مجری: افسون آیین پرست
ناظر:گیتا افشارمنش

گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت
سال: 139۸

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

واژگانکلیدی: بیماران 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
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مجری: عادل مظلومی
ناظر: علی خوانین

گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت
سال: 139۸

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

واژگانکلیدی: 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
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مجری: نادر جهان مهر
ناظر: حمیدرضا صفی خانی

گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت
سال: 139۸

چکیده
ــا و  ــوزه بیماری ه ــران در ح ــور در ای ــگیری مح ــای پیش ــه بیمه ه ــنجی ارائ ــه امکان س ــه ب ــن مطالع ای
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
ــزام  ــه ای را ال ــرکت های بیم ــده ش ــه ACA در ایاالت متح ــات مقرون به صرف ــون خدم ــال قان به عنوان مث
ــازمان های  ــه س ــد. حال آنک ــده می نمای ــف ش ــگیرانه تعری ــته پیش ــرار دادن بس ــش ق ــت پوش ــه تح ب
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 حق بیمــه افــراد تحــت پوشــش ســازمان ارائــه می کنــد کــه نحــوه تأمیــن 
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

واژگانکلیدی: خدمات پیشگیری، نظام سالمت، بیمه های اجتماعی، تأمین اجتماعی.

عنوان: امکان سنجی ارائه خدمات بهداشتی و پیشگیری در 
حوزه بیمه های اجتماعی در ایران
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مجری: مجید داوری
ناظر: مهدی مهدوی

گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

سال: 139۸

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

 ، EQ-5Dدر ایــن طــرح از روش پیمایشــی مبتنــی بــر پرسشــنامه )پرسشــنامه ســنجش کیفــی 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

واژگانکلیدی: بار اقتصادی، دیابت نوع دو، عوارض میکرو و ماکرووسکوالر.

عنوان: برآورد بار اقتصادی از دست رفته در اثر مراقبت 
ناکافی در بیماران مبتال به دیابت نوع دو در تهران  
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مجری: حامد سلمان زاده
ناظر: رضا تویسرکان منش

گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت
سال: 139۸

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. 

واژگانکلیدی: ریسک فاکتور، ارزیابی ایمنی و ارگونومیکی، تأمین اجتماعی.

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

تأمین اجتماعی
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مجری: رامین شیردل
ناظر: رضا تویسرکان منش

گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت
سال: 139۸

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. 

واژگانکلیــدی: ارزیابــی اقتصــادی، ســازمان تأمیــن اجتماعــی، خدمــات سنگ شــکن برون اندامــی، 
کارایــی خدمــت.

عنوان: ارزیابی اقتصادی مدل های ارائه خدمت سنگ شکن 
برون اندامی در درمان سازمان تأمین اجتماعی
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مجری: شیوا آقایی
ناظر: یاسر باقری- مونا خورشیدی

گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 139۸

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.

واژگانکلیدی: رضایت سنجی، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه شدگان، مستمری بگیران،کارفرمایان.

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



77

عی
ما

جت
ن ا

می
 تا

ش
وه

پژ
ی 

عال
ه 

س
س

مو

مجری: پیمان زینتی
ناظر: یاسر باقری- مونا خورشیدی

گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 139۸

چکیده
ایــن پژوهــش بــه مطالعــه سیاســت گذاری تسویه حســاب های بیمــه ای و به طــور خــاص بحــث مفاصــا 
حســاب قراردادهــای پژوهشــی مشــمول مــاده 3۸ قانــون تأمیــن اجتماعــی و اثــرات آن بــر روابــط بیــن 
ــک مؤسســه پژوهشــی حــوزه  ــوان ی ــی به عن ــن اجتماع ــی پژوهــش تأمی پژوهشــگران و مؤسســه 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 مؤسســه عالــی پژوهــش 
تأمیــن اجتماعــی انجــام شــده اســت.

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهدکــه مشــکالتی ماننــد طوالنــی بــودن فراینــد مفاصــا حســاب اســت 
ــه ای  ــد آن را پروس ــا بوده ان ــذ مفاص ــر اخ ــه درگی ــی ک ــارغ از مدت ــکاران ف ــام پیمان ــه تم به نحوی ک
طوالنــی ارزیابــی می کننــد. مشــکل بعــدی عــدم آشــنایی شــعب بــا قراردادهــای پژوهشــی از مســائلی 
ــعب  ــان ش ــکاران کارشناس ــه پیمان ــا برگفت ــد، بن ــوان می ش ــری عن ــط مج ــرات توس ــه به ک ــت ک اس
نســبت بــه حق 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 مؤسســه عالــی پژوهــش بــه اصــالح ایــن وضعیــت بپردازنــد. 

واژگان کلیدی: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، قراردادهای پژوهشی، تسویه حساب، مفاصا حساب.

عنوان: تحلیل سیاست گذاری تسویه حساب های بیمه ای 
قراردادهای پژوهشی 
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مجری: سعیده گراوند
ناظر: یاسر باقری

گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 139۸

چکیده
ــون تأمیــن اجتماعــی   ــه بررســی و مطالعــه وضعیــت تدویــن و اجــرای مــواد 67، 6۸ 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 3۸ 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، 6۸ 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 6۸ 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 1۸3 س ــیون ش کنوانس
ــم گیری از  ــالف چش ــا اخت ــی ب ــوب و حت ــه، مطل ــش از 3۸ 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 1۸3 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
واژگان کلیدی:  قانون تأمین اجتماعی، مرخصی زایمان، سازمان بین المللی کار، بیمه، بارداری.

عنوان: بررسی  مواد 67، 6۸ و 69 قانون تأمین اجتماعی
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مجری: سعیده گراوند
ناظر: مهدی سلیمانیه

گروه: نظرسنجی و افکارسنجی
سال: 139۸

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. 6,3۸ 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

واژگان کلیدی: رضایت سنجی، معاونت درمان، سازمان تأمین اجتماعی.

عنوان: کیفیت سنجی تعامالت درون سازمانی معاونت درمان
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تهیه و تدوین: مهندسین مشاور شاخه تجربی معماری کالن شهر
ناظر: مهرداد بهمنی

گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال: 139۸

چکیده
ــروی  ــن ســهم نی ــر تعیی ــی ب ــه مبتن ــه حق بیم ــن عادالن ــای تعیی ــه بررســی راهکاره ــن پژوهــش ب ای
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 حق 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 
ــر مبنــای ایــن گزینــه یعنــی 7,7% حق بیمــه و 0,۸9% بیمــه بیــکاری و درمجمــوع %۸,59  حق بیمــه ب
مناســب ترین گزینــه بــرای اخــذ بیمــه از قراردادهــا، بــر مبنــای فهرســت بهــای ســال 1397 ) مرجــع 

زمانــی ســه ماهه چهــارم 1396 (  اســت. 

واژگانکلیدی: ضریب حق بیمه، صنعت ساختمان، قراردادهای پیمانکاری، سهم نیروی کار.

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

تأسیسات و تجهیزات(
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مجری: سعید مدنی قهفرخی
ناظر: حمید رضا سعادت نیاکی

گروه: فصلنامه
سال: 139۸

چکیده  
مجالت علمی یکی از فرایندهای مهم تبادل دانش به شمار می روند. از این منظر بازبینی مجالت در ادوار 
مختلف انتشار، برای بهبود اثربخشی و اثرگذاری از اهمیت بسیار برخوردار است. در این پژوهش محتوای 
فصلنامه تأمین اجتماعی در دو دوره انتشار که تحت مدیریت متفاوتی بوده، تحلیل محتوا شده است و 
ویژگی های آن در روند انتشار از شماره 1 در سال 137۸ تا 46 در سال 1395 توصیف شده است. درواقع 
این طرح باهدف مطالعه و شناخت تجربه فصلنامه تأمین اجتماعی و  شناخت ویژگی های ظاهری و محتوایی 

آن انجام گرفته است. 
 این مطالعه از نوع کمی و توصیفی است که با استفاده از روش تحلیل محتوا و نمونه گیری تمام شماری اجرا 
شده است. تحلیل محتوا روشی برای استنباط معتبر و تکرارپذیر از داده های درون متن )یا مواد دیگر دارای 
معنا( درباره مضمون  آن متن است. جامعه آماری این مطالعه شماره 1 تا 46 فصلنامه تأمین اجتماعی و 

497 مقاله منتشر شده در آن ها است.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که در دوره اول انتشار فصلنامه تأمین اجتماعی  تقریباً همه حوزه های 
رفاهی موردتوجه قرار گرفت. بر این اساس در دوره اول مطالب مربوط به حوزه های بیمه ای و حمایتی جزو 
دو حوزه ای بودند که باالترین فراوانی مقاالت را به خود اختصاص داده بودند این در حالی بود که مطالب 
حوزه امدادی کمترین مطالب را داشتند. در دوره دوم نیز حوزه های بیمه ای و حمایتی بیشترین حجم 
مطالب را به خود اختصاص داده بودند درحالی که هیچ مطلبی زیرمجموعه حوزه امدادی قرار نداشت. یکی 
دیگر از مؤلفه های مهم برای بررسی سوگیری رفاهی فصلنامه دیدمان رفاه است که به سه دسته حداقلی 
یا دولت سازنده، دولت تأمین اجتماعی یا مدل نهادینه رفاه، دولت رفاه اجتماعی یا مدل ساختاری رفاه 
تقسیم می شود. از بین دیدمان های مختلف، در دوره اول انتشار فصلنامه، دیدمان دولت تأمین اجتماعی 
یا مدل نهادینه رفاه، بیشترین سهم را در مطالب منتشر شده داشت. در دوره دوم انتشار فصلنامه، دیدمان 
دولت تأمین اجتماعی یا مدل نهادینه رفاه با اختصاص 61,2 درصد کل مطالب، بیشترین سهم را در بین 
سایر دیدمان ها داشت و دیدمان های حداقلی یا دولت سازنده و دولت رفاه اجتماعی یا مدل ساختاری رفاه 

در ردیف های بعدی قرار داشتند.
واژگانکلیدی: فصل نامه تأمین اجتماعی، تحلیل محتوا، بیمه، دیدمان رفاه.

عنوان: تحلیل محتوای فصلنامه تأمین اجتماعی 
)شماره های1تا46(  
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مجری: عبدالرضا مسلمی
ناظر: علی چگینی

گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال: 139۸

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.

واژگانکلیدی: بیمه اجتماعی،کارگران ساختمانی، تأمین اجتماعی، پوشش بیمه ای.

عنوان: ارزیابی وضعیت موجود پوشش بیمه اجتماعی 
کارگران ساختمانی درکشور و ارائه الگوی بهینه سامان بخشی 

و توسعه آن
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مجری: حسن یحیوی رازلیقی
ناظر: فردین یزدانی

گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال: 139۸

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

واژگانکلیدی: تأمین اجتماعی، کارت خرید مستمری بگیران،کاالهای داخلی، اقتصاد مقاومتی.

عنوان: امکان سنجی حمایت از کاالی داخلی از طریق کارت 
خرید مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی
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مجری: شادی خوشکار
ناظر: مهدی سلیمانیه

گروه: نظرسنجی و افکارسنجی
سال: 139۸

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
ــن منظــور  ــرای ای ــن ســازمان اســت. ب فعــاالن و مســئوالن گذشــته و حــال نشــریات و رســانه های ای
ــانی رســمی  ــگاه اطالع رس ــامل "پای ــازمان ش ــانه س ــی شــش رس ــای اصل ــذار و نیروه ــراد تأثیرگ ــا اف ب
ــگاه خبــری تحلیلــی تأمیــن 24"، "هفته نامــه  ســازمان تأمین اجتماعــی"، "نشــریه داخلــی تأمیــن"، "پای

ــی انجــام شــده اســت ــاه"، گفتگوهــای مفصل ــه قلمــرو رف ــو" و "ماهنام آتیه ن

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 تأمین 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

واژگان کلیدی: رفاه و تأمین اجتماعی، فعالیت های رسانه ای، آتیه نو، تأمین 24، قلمرو رفاه.

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



85

عی
ما

جت
ن ا

می
 تا

ش
وه

پژ
ی 

عال
ه 

س
س

مو

تهیه و تدوین: شرکت خدمات پژوهش و مشاوره مالی تابان خرد
ناظر: محمد کاظم مهدوی

گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری      
سال: 139۸

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

واژگانکلیدی: تأمین اجتماعی، شستا، خروج از بنگاه داری.

عنوان: سیاست های خروج سازمان تأمین اجتماعی از 
بنگاه داری
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مجری:کامبیز لعل
ناظر: فردین یزدانی

گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال: 139۸

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 تبصــره ن قانــون بودجــه ســال 1397 فهــم درســت دولــت از حــوزه رفــاه و تأمیــن اجتماعــی و اراده 

ــرای بازپرداخــت بدهی هاســت.    ــت ب دول

واژگانکلیدی: 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
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مجری: علی همت جو
ناظر: پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال: 139۸

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 ــا در اولوی ــهام )FPI( آن ه ــازار س ــرمایه گذاری در ب ــه س ــتقیم )FDI( نســبت ب ــورت مس به ص
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

ــی،  ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــی، س ــرمایه گذاری خارج ــی، س ــن اجتماع ــدی: تأمی واژگانکلی
ــی. ــهام خارج ــازار س ــرمایه گذاری در ب س

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
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مجری: محمود محمودزاده
ناظر: فردین یزدانی

گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال:139۸     

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 5۸ 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 139۸ 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 139۸ 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 139۸ 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.

واژگانکلیدی: 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 
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تهیه و تدوین: دانشگاه الزهرا )س(
ناظر: عباس خندان

گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات
سال: 139۸

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 
ــرای سیســتم  ــه ب ــه پای ــرخ حق بیمــه، بازنگــری در شــرایط بازنشســتگی پیــش از موعــد و ایجــاد الی ن
بازنشســتگی، اســتراتژی تدریجی 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.

ــتگی،  ــای بازنشس ــات صندوق ه ــی، اصالح ــن اجتماع ــتگی، تأمی ــرایط بازنشس ــدی: ش واژگانکلی
ــی. ــات تدریج ــتمری، اصالح ــبه مس محاس

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

بهره مندی از مزایا
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مجری: علی رضا اشرفی احمدآباد
ناظر: اسمعیل گرجی پور 

گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات
سال: 139۸

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 
ــت انجــام می شــود.  ــه از ســوی دول ــی از مشــارکت در پرداخــت حق بیم ــه بخــش قابل توجه اســت ک
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
واژگان کلیدی: بیمه اجتماعی فراگیر، نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، تور ایمنی اجتماعی.

عنوان: مطالعه امکان سنجی طرح بیمه اجتماعی فراگیر با 
تأکید بر روش های تأمین مالی
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مجری: حسین مشیری تبریزی
ناظر: اسماعیل گرجی پور- نرگس اکبرپور روشن

گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات
سال: 139۸

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 
حق 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 حق بیمــه پرداخــت نشــده و درنهایــت بــار مالــی ســرانه ارائــه شــده اســت. 

واژگانکلیدی:  ارزیابی مالی قوانین، سازمان تأمین اجتماعی، پایداری مالی،  بازنشستگی پیش از موعد.

عنوان: ارزیابی مالی قوانین تأثیرگذار بر جریان منابع و 
مصارف سازمان تأمین اجتماعی
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تهیه و تدوین: پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک(
ناظر: فردین یزدانی- نرگس اکبرپور روشن

گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات
سال: 139۸

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

واژگانکلیدی: داشبورد، مدل سیستمی منابع و مصارف، سازمان تأمین اجتماعی.

عنوان: تهیه داشبورد برای مدل سیستمی منابع و مصارف 
سازمان تأمین اجتماعی
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مجری: رضا افقی
ناظر: دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی

گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات
سال: 139۸

چکیده
ایــن طــرح بــه محاســبه حق 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،2۸2 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 )حق بیمه هــای دریافتــی( مابیــن 216 
ــود. از طــرف دیگــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی می بایســت  ــال خواهــد ب ــارد ری ــا 3212 هــزار میلی ت
ــر حق بیمــه دریافتــی را  ــر و حداکثــر 650 براب ــه ســناریوهای محتمــل حداقــل 140 براب ــا توجــه ب ب
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

ــود.  ــد ب ــرای بیمه شــدگان خواهن ــه محاســبه حق بیمــه مربوطــه ب ب

واژگان کلیدی: محاسبه حق بیمه، خرید ایام فاقد بیمه پردازی، ارزیابی آکچوئرال، منابع و مصارف، سازمان 
تأمین اجتماعی.

عنوان: بررسی امکان سنجی خرید ایام فاقد بیمه پردازی 
بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی
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تهیه و تدوین: پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
ناظر: حبیب انصاری سامانی

گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات
سال: 139۸

چکیده
در ایــن طــرح رویکردهــای ســرمایه گذاری در صندوق هــای بیــمٔە اجتماعــی بــا تأکیــد بــر انطبــاق زمانــی 
دارایی هــا و تعهــدات موردبررســی قرارگرفتــه اســت و در ایــن راســتا بــه موضوعاتــی چــون 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 ۸1 ت ــان )بی ــتگی و درم ــای بازنشس ــل از حق بیمه ه ــد حاص 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 9۸,7 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
واژگان کلیدی: سرمایه گذاری منفعالنه، سرمایه گذاری فعاالنه، صندوق های بیمۀاجتماعی، سازمان تأمین 

اجتماعی.

عنوان: رویکردهای سرمایه گذاری در صندوق های بیمٔه 
اجتماعی با تأکید بر انطباق زمانی دارایی ها و تعهدات
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مجری: فرحناز قهقرایی
ناظر: حسن امامی

گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری
سال: 139۸

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 
در هــر دوره قانون گــذاری به صــورت فزاینــده در ارتبــاط بــا بیــش از 10% کل طرح هــا و لوایــح 
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

واژگانکلیدی: نظام ارتباطی، تضمین و نظارت، سازمان تأمین اجتماعی، مجلس شورای اسالمی. 

عنوان: تدوین و پیاده سازی نظام ارتباطی با                 
مجلس شورای اسالمی
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مجری: محمدرضا جوان جعفری
ناظر: کوروش کاویانی

گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری
سال: 139۸

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 دارد. ازجملــه اینکــه 
شــخصیت حقوقــی آنکــه به موجــب ضوابــط قانونــی متعــددی مســتقل تعییــن گردیــده اســت، گاهــی 
ــد و  ــاب می گردن ــت انتخ ــت دول ــا دخال ــا و ارکان آن ب ــی از اعض ــرد، برخ ــرار می گی ــه ق ــورد خدش م
نظــارت دولــت بــر آن در برخــی مــوارد فراتــر از نظــارت خفیــف و قیومیتــی اعمــال می گــردد و ایــن 
امــر در مــواردی منجــر بــه کاهــش اثربخشــی آن می شــود.نقض اصــول و معیارهــای عــدم تمرکــز اداری 
در مــورد ســازمان تأمیــن اجتماعــی بیشــترین تأثیــرات منفــی را بــر نحــوه اجــرای رویکــرد ســه جانبه 
ــی  ــذارد.  بیشــترین ســهم در اعمــال رویکــرد ســه جانبه گرای ــه جــا می گ ــن ســازمان ب ــر ای ــی ب گرای
ــگاه آن در رأس ســاختار  ــاء اســت؛ چراکــه جای ــه هیئــت امن ــق ب در ســازمان تأمیــن اجتماعــی، متعل
ــرار دارد و نقــش مســتقیمی در تشــکیل و انتخــاب اعضــای ســایر ارکان  ســازمان تأمیــن اجتماعــی ق

ــد. ــا می نمای ــی ایف ــن اجتماع ســازمان تأمی

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

عنوان: بررسی الزامات رعایت اصل سه جانبه گرایی در 
سازمان تأمین اجتماعی 
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مجری: آزاده باطبی
ناظر: عباس علی قیومی

گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری
سال: 139۸

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 ۸ 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 ۸( 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 ۸ شــاخص ، معیــار هشــتم:  نتایــج و  ــا 5 شــاخص ، معیــار هفتــم:  نظــام انگیــزش  ب : فرآیندهــا  ب

ــا 20 شــاخص دســتاوردها  ب

واژگان کلیدی: نظام پیشنهادها، رتبه بندی، جشنواره، مدل تعالی.

عنوان: مدل ارزیابی و رتبه بندی نظام پیشنهادها وزارت 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی
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مجری: سعیده گراوند
ناظر: مهدی سلیمانیه

گروه: نظرسنجی و افکارسنجی
سال: 139۸

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.

واژگان کلیدی: نشاط سازمانی، کارکنان، سازمان تأمین اجتماعی.

عنوان: فهم معانی اجتماعی نشاط در تجربه سازمانی پرسنل 
سازمان تأمین اجتماعی
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مجری: سیدهادی سجادی
ناظر: علیرضا حسن زاده )دانشگاه تربیت مدرس( - بهروز کتابی )دفتر راهبری سیستم ها(

گروه: مدیریت،حکمروایی و فناوری
سال: 139۸

چکیده 
ــازمان و  ــات در س ــاوری اطالع ــت فن ــود حاکمی ــع موج ــن وض ــدف »تبیی ــه باه ــن پژوهش ک 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 ۸0 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.

واژگان کلیدی: مدیریت فناوری اطالعات، آسیب شناسی، سازمان دیجیتالی، سازمان تأمین اجتماعی.

عنوان: ارتقاء جایگاه مدیریت فناوری اطالعات در ساختار 
تشکیالتی  واحدها
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مجری: پوراندخت نیرومند
ناظر: عباس علی قیومی- دفتر راهبری سیستم های سازمان تأمین اجتماعی

گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری
سال: 139۸

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

واژگان کلیدی: سازمان تأمین اجتماعی، فناوری اطالعات، برون سپاری خدمات.

عنوان: برون سپاری، بازطراحی ساختار و سازوکارهای اجرائی 
طرح های فناوری اطالعات
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مجری: نوش آفرین چترچی
ناظر: حسن امامی

گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری
سال: 139۸

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 139۸ 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 ۸ 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 70۸4 ک تع

واژگان کلیدی: مدیریت منابع انسانی، تشویق، تنبیه، انگیزه بخشی، رضایت شغلی، سازمان تأمین اجتماعی.

عنوان: طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر 
تفاوت نسل ها در سازمان تأمین اجتماعی )با تأکیدی بر 

جنبه های انگیزشی مدیریت کارکنان(
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مجری: مهران امیر رضوی
ناظر: حسن امامی

گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری
سال: 139۸

 
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 = 0/5۸ 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
ــی دار می باشــد )p =0/0001 و β = 0/30 (. خالقیــت شــغلی  ــه فرهنگ ســازمانی مثبــت معن 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.
واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی، سرمایه روان شناختی، خالقیت شغلی،کارکنان، سازمان تأمین اجتماعی.

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
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مجری: آزاده روشن روان
ناظر: فرشید یزدانی- نعمت اله علیپور- حسام نیکوپور

گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری
سال: 139۸

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

واژگان کلیدی: برنامه راهبردی، سازمان تأمین اجتماعی، موانع فرهنگی، موانع مدیریتی.

عنوان: روند پیاده سازی برنامه راهبردی، موانع و بایسته های آن 
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مجری: مهدی فتح آبادی
ناظر: فردین یزدانی- سمانه السادات علوی

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

ــت. گرفته اس
ــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه چالش هــای اصلــی صنعــت ســیمان در چنــد حــوزه خالصــه  نتای
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 
ــه هــدر رود. چالــش دوم نرخ گــذاری دولتــی  ــه دلیــل ایجــاد ظرفیــت مــازاد ب تومــان ســرمایه کشــور ب
ســیمان اســت. ازآنجاکــه نســبت قیمــت فــوالد بــه ســیمان در کشــورهای حاشــیه خلیــج فارس حــدود 7 
اســت و ایــن نســبت در ایــران حــدود 30 می باشــد؛ پــس پیشــنهاد می شــود قیمت گــذاری ســیمان بــه 
بــورس کاال واگــذار شــود. چالــش ســوم موانــع صادراتــی صنعــت ســیمان اســت. حاشــیه ســود هــر تــن 
ســیمان بــرای تولیدکننــده 5 دالر و بــرای تجــار 35-30 دالر در تــن اســت. بــا توجــه بــه این کــه دولــت 
ــا احتســاب حــدود  ــرای تولیدکننــدگان پرداخــت می کنــد ب ــه ازای هــر تــن ســیمان ب ــه ب 20 دالر یاران
14 میلیــون تــن ســیمان، دولــت ســالیانه حــدود 2۸0 میلیــون دالر یارانــه انــرژی بــه کشــور همســایه 
صــادر می کنــد. ایــن نمونــه روشــنی از ارزان فروشــی اســت. چالــش چهــارم لــزوم ارتقــای ســطح فنــاوری 
ــا  ــیمان ب ــد س ــوده و تولی ــر ب ــع انرژی ب ــز صنای ــیمان ج ــت. س ــیمان اس ــت س ــده در صنع ــتفاده ش اس
مقاومــت باالتــر باعــث بــاال رفتــن انتشــار گازهــای گلخانــه ای و آلودگــی محیط زیســت می شــود. بنابرایــن 
ــث  ــد باع ــوع می توان ــن موض ــت. ای ــر اس ــد اجتناب ناپذی ــای تولی ــتم ها و  فراینده ــدد سیس ــرل مج کنت
افزایــش هزینه هــای تولیــد شــود. لــذا ســرمایه گذاری بــرای ارتقــای فنــاوری تولیــد ســیمان ضــروری بــه 

ــد.  ــر می رس نظ
واژگان کلیدی: صنعت سیمان، تحلیل بازار، خوراک کوره، شاخص هرفیندال-هیرشمن.

عنوان: تحلیل بازار و ارائه پیش بینی صنعت سیمان کشور
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مجری: ساینا آقابابایی
ناظر: کاوه مشتاق

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

واژگان کلیدی: ارزش های استراتژیک، زنجیره بلوک، سازمان تأمین اجتماعی، مجمع جهانی اقتصاد.

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

سازمان تأمین اجتماعی 
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مجری: ندا محمد اسماعیلی
ناظر: شروین مشایخی- مهدی ساجدی

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 43۸ 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
سلســله مراتب ســازمانی، وظیفه مــداری و آگاهــی از وظایــف شــغلی، نــوآوری، مســئولیت اجتماعــی، پرهیز 
از تبعیــض، هدایــا و مبادله هــا، قراردادهــا و پروژه هــا و امــور مالــی، تعــارض منافــع ، مدیریــت روابــط بــا 
مراجــع برون ســازمانی؛ و امــور سیاســی. در بخــش دوم کدهــای اختصاصــی مربــوط بــه 11 شــغل پرتکــرار 
در ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت ازجملــه ؛ رئیــس شــعبه، بــازرس کارگاه هــا یــا مســئول اجرائیــات، 
پزشــک، پرســتار، مســئول دفتــر، متصــدی خدمــات عمومــی، متصــدی پذیــرش و اطالعــات، نگهبــان و 

راننــده در ایــن بخــش 43۸ کــد به طــور اختصاصــی احصــاء شــده اســت.

واژگان کلیدی: سازمان تأمین اجتماعی، کدهای رفتاری، اخالق شایسته، ارزش ها، فرهنگ سازمانی.

عنوان: طراحی سیستم های رفتاری شایسته کارکنان 
سازمان تأمین اجتماعی
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مجری: مرتضی مناف پورقمی
ناظر: عباس علی 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 13۸1 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 ــری نظ ــئوالن و مج ــط مس ــوزه توس ح
کشــور ازجملــه وزارت تعــاون، کار رو رفــاه اجتماعــی صــورت گرفتــه و در حــال اجــرا می باشــد، چنیــن 
بــه نظــر می رســد کــه هنــوز هــم زمینه هــای قابــل بهبــودی در ایــن فراینــد وجــود داشــته باشــد کــه 
نیازمنــد شــناخت، بازشناســی و راهکاریابــی می باشــند. حتــی گفتــه شــده اســت کــه ســاختار کهــن و 
رکــود نســبی سیســتم اداری باقیمانــده از دوران گذشــته بــا ماهیــت پویــای نظــام پیشــنهادها مطابقــت 
ــدارد و بایــد موانعــی کــه فــراروی اجــرای نظــام پیشــنهادها اســت شناســایی و حتی المقــدور رفــع  ن
ــه  ــد زمین ــا می توان ــا آن ه ــوزانه ب ــه و دلس ــورد عالمان ــیب ها و برخ ــن آس ــی از ای ــاً آگاه ــود. قطع ش
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.

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

عنوان: تدوین مدل عارضه یابی سیستم نظام پیشنهادها
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تهیه و تدوین: دانشگاه عالمه طباطبایی
ناظر: میرحسین موسوی

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 حق بیمــه 
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 از 
منابــع آن بــوده و لــذا بــا ادامــه رونــد فعلــی، صنــدوق در آینــده بــا مشــکل جــدی عــدم تأمیــن منابــع 
پرداخــت مزایــای بازنشســتگی مواجــه خواهــد شــد. لــذا به منظــور بررســی آثــار تغییــر در سیاســت ها 
ــه  ــرار گرفت ــف موردبررســی ق ــناریو سیاســتی مختل ــج س ــدوق، پن ــات صن ــر ثب ــو ب ــای الگ و پارامتره
اســت. ایــن ســناریوها عبارت انــد از: افزایــش نــرخ حق بیمــه، افزایــش دوره اشــتغال، افزایــش امیــد بــه 
زندگــی، افزایــش مزایــای بازنشســتگی و کاهــش در میــزان بدهــی دولــت بــه صنــدوق. نتایــج حاصــل 
ــدوق  ــه تعهــدات صن ــع ب ــه اگرچــه نســبت مناب ــج ســناریو نشــان می دهــد ک ــن پن از شبیه ســازی ای
قابلیــت افزایــش دارد، امــا شــکاف میــان منابــع و مصــارف صنــدوق بــه میزانــی اســت کــه هریــک از 
ــات آن را  ــرده و ثب ــرف ک ــدوق را برط ــکاف صن ــد ش ــی نمی توانن ــر به تنهای ــت های فوق الذک سیاس
ــاهده  ــه، مش ــرخ حق بیم ــدی ن ــش 10 درص ــورت افزای ــی در ص ــال، حت ــد. به عنوان مث ــن نماین تضمی
می شــود کــه وضــع مالــی صنــدوق در ســطح بهتــری قــرار می گیــرد امــا از کفایــت الزم جهــت ایجــاد 

ثبــات در صنــدوق برخــوردار نیســت.
واژگان کلیدی: تأمین اجتماعی، زمان ورشکستگی، جریان منابع و مصارف، اصالحات صندوق های 

بازنشستگی، مدل نسل های هم پوشان.

عنوان: شبیه سازی جریان وجوه سازمان تأمین اجتماعی و 
تخمین زمان ورشکستگی طبق سناریوهای مختلف
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مجری: مهدی سلیمانیه- زهرا صداقت گو
ناظر: سعیده گراوند

گروه: نظرسنجی و افکارسنجی
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 

44,۸ درصد از پاسخگویان اظهار کرده اند که مقرری بیکاری دریافت نکرده اند.

۸0,9درصد پاسخگویان به میزان کم و خیلی کم از مبلغ دریافتی مقرری بیکاری رضایت داشتند.

6۸,4 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 بیمــه بیــکاری پــس از درخواســت ســه ماهــه اســفند 139۸ 
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 3۸ درصــد متقاضیــان نیــز همچنــان بیــکار هســتند.

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

عنوان: نظرسنجی رضایت از بیمه بیکاری
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مجری: مهدی سلیمانیه- سعیده گراوند
ناظر: یاسر باقری- روزبه کردونی

گروه: نظرسنجی و افکارسنجی
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. 
در ایــن پژوهــش از روش پیمایــش پرسشــنامه ای اســتفاده شــده اســت و بــا 1309 نفــر از بیمــاران مبتــال 

بــه کرونــا بســتری در بیمارســتان ها مصاحبــه انجــام شــده اســت.
مهم ترین نتایج این نظرسنجی به شرح زیر است:

حــدود 93 درصــد از بیمــاران ترخیصــی، بیمه شــدٔه ســازمان بوده انــد و حــدود 7 درصــد دیگــر به صــورت 
غیرمشــمول بیمــه تأمیــن اجتماعــی از خدمــات بیمارســتان های ســازمان اســتفاده کرده انــد. حــدود 13 
ــدود  ــته اند و ح ــاری را داش ــم بیم ــان عالئ ــر خودش ــان ازنظ ــص همچن ــس از ترخی ــاران پ ــد بیم درص
ــوت شــده اند.  ــس از ترخیــص، ف ــز پ ــاران نی ــد. حــدود دو درصــد از بیم ــود یافته ان ــز بهب ۸5 درصــد نی
۸6,1 درصــد از پاســخگویان رضایــت بــاال و بســیار باالیــی از عملکــرد پرســتاران مشــغول 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. ۸3,4 درصــد از پاســخگویان 
ــته اند. در  ــازمان داش ــتان های س ــج در بیمارس ــکان معال ــرد پزش ــی از عملک ــیار باالی ــاال و بس ــت ب رضای
نقطــه مقابــل، 6,5 درصــد از بیمــاران ترخیــص شــده رضایتــی بســیار کــم و کمــی از عملکــرد پزشــکان 
ــه  ــد ب ــن نشــان می ده ــاز همچنی ــخ های ب ــف پاس ــد. توصی ــراز کرده ان ــان اب ــازمان در دوره بستری ش س
دلیــل تراکــم و تــداوم بحران هــای متقاطــع کلــی در کشــور در دهــٔه اخیــر، تشــویش ها و رنج هــای افــراد 
جامعــه به صــورت کلــی و بیمه شــدگان ســازمان در حوزه هــای مختلــف اقتصــادی و اجتماعــی تشــدید 
ــده »امنیــت«  ــاد ایجادکنن ــوان نه ــر ســازمان به عن ــای نقــش مؤثرت ــه ایف ــن وضعیــت ب شــده اســت. ای

بــرای نیــروی کار مشــمول ضرورتــی دوچنــدان بخشــیده اســت. 

واژگان کلیدی: رضایت سنجی،کرونا، بستری، بیمارستان های ملکی، سازمان تأمین اجتماعی.

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

)استان های منتخب(
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مجری: سعیده گراوند- زهرا صداقت گو
ناظر: مهدی سلیمانیه

گروه: نظرسنجی و افکارسنجی
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.	
• ۸3 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 ۸6 درص

ــری نداشــته اســت. ــا تأثی آن ه
• 2۸ 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.
واژگان کلیدی: همسان سازی مستمری ها، بازنشستگان، رضایت سنجی، سازمان تأمین اجتماعی.

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



112

شی
وه

پژ
ی 

ها
رح 

 ط

تهیه و تدوین: خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران)ایرنا(
ناظر: مهدی سلیمانیه- سعیده گراوند

گروه: نظرسنجی و افکارسنجی
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 
ــا 250 نفــر مصاحبــه تلفنــی  اســتفاده از روش کمــی پیمایــش پرسشــنامه ای انجــام گرفتــه اســت و ب
انجــام گرفتــه اســت. در گــزارش نظرســنجی تأکیــد شــده اســت کــه بــه دلیــل کــم بــودن حجــم نمونــه 

ــن نظرســنجی قابل تعمیــم نیســت.  ــج ای نتای
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 ۸2 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 ۸1 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.	

واژگان 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
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عنوان: تحلیل شکاف بین هویت سازمان و تصویرسازمانی   
سازمان تأمین اجتماعی

مجری: محمود شهابی
ناظر: غالمرضا غفاری

گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1399 

چکیده 
این گزارش تالش می کند تا به شکاف بین هویت سازمان تأمین اجتماعی و تصویری که سازمان از خود 
دارد با تصویری که در بیرون از سازمان و بین مخاطبان دارد، بپردازد و امکانی برای سنجش و مطالعه نگاه و 
تصویر ذینفعان و دیگر مخاطبان در مورد هویت سازمانی سازمان ارائه کند. برای این کار ابتدا به تعریف و یا 
استخراج مؤلفه های هویت سازمانی مطلوب در سازمان تأمین اجتماعی و به سنجش هویت موجود سازمانی، 
هویت فیزیکی سازمانی و تصویر یا شهرت سازمانی می پردازد. سپس بر این اساس برآوردی از وضعیت واقعی 
و موجود هویت سازمانی و فاصله آن با هویت سازمانی مطلوب سازمان تأمین اجتماعی ارائه می کند و درنهایت 

بر اساس این دستاوردها راهکارهایی برای کاهش این شکاف پیشنهاد می کند. 

در این طرح از روش های مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و روش مصاحبه عمیق با مسئوالن و کارکنان سازمان 
تأمین اجتماعی و همچنین مشاهده وضعیت و چیدمان فیزیکی ادارات و شعب سازمان، استفاده شده است.

نتایج این تحقیق نشان دهنده شکاف همه جانبه و گسترده بین هویت مطلوب سازمان تأمین اجتماعی و یا 
تصویری که سازمان با آن خود را معرفی می کند و تصویر و برداشت مخاطبان و ذینفعان و حتی کارمندان 
این سازمان وجود دارد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کمتر از 30% پاسخگویان سند راهبردی سازمان را 
تأیید می کنند و یا نگرش مثبتی نسبت به سازمان دارند. همچنین دیدگاه های کارکنان در مورد ارزش هایی 
تعهد  سازمانی،  همبستگی  گرایی،  تخصص  مداری،  قانون  انسانی،  کرامت  رعایت  محوری،  برنامه  مانند 
حرفه ای، اخالق گرایی، آینده نگری، بهبود مستمر در سازمان تأمین اجتماعی استان تهران نشان می دهد که 
پاسخگویان قائل به وجود این ارزش ها در سازمان نیستند و معتقدند جایگاهی در سازمان نداردکه بیانگر 
وجود شکاف جدی بین هویت سازمانی مطلوب و هویت سازمانی موجود ازلحاظ ارزش های اساسی سازمانی 
است. سازمان تأمین اجتماعی و بخصوص معاونت فرهنگی و روابط عمومی سازمان باید تالش بیشتری برای 
ایجاد یک هویت مثبت با ارزش های مشخص و مثبت در بین کارکنان و دیگر ذینفعان سازمان انجام دهند.

واژگان کلیدی: هویت سازمانی، ارزش های سازمانی، سند راهبردی، بیانیه مأموریت، مشتری مداری.
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مجری: فروغ عزیزی
ناظر: مهدی سلیمانیه

گروه: نظرسنجی و افکارسنجی
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 )1392-139۸( کــه موضوعــات مرتبــط بــا کارگــران دوبــاره بــه رویــه ای رایــج 

در تئاتــر ایــران بــدل می شــود. 
واژگان کلیدی: تئاتر، سینما، کارگر، هنرکار، هنرهای نمایشی.

عنوان: منبع شناسی و چهره شناسی توصیفی »هنر کار« در ایران
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مجری: صابر اعظمی
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.

واژگان کلیدی: خدمــات ســالمت، اصــالح ســاختار، درمــان مســتقیم، بیمارســتان های ملکــی ســازمان 
ــن اجتماعی. تأمی

عنوان: ارائه الگوی اصالح ساختار اداره بیمارستان های تابعه 
اداره کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی
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مجری: یوسف محمدزاده
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
ــرای سیاســت گذاران  ــد راهنمــای درســتی ب ــه اثربخشــی آن هــا می توان ــده و هزین ــه فای بررســی هزین
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 داردک 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

واژگان کلیدی: دیابت، هزینه-فایده، انسولین قلمی، انسولین معمولی، هزینه-اثربخشی.

عنوان: بررسی هزینه-فایده داروی انسولین Pen در مقایسه با 
داروهای تزریقی معمولی
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مجری: مریم یعقوبی 
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. 
واژگان کلیدی: نرم کاری، اسناد پزشکی، نیروسازی خدمات، خدمات سالمت، دفاتر اسناد پزشکی.

عنوان: تعیین نرم کاری کارکنان دفاتر رسیدگی به اسناد 
پزشکی و بررسی تأثیر مکانیزاسیون برآن
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مجری: سمیه نوری حکمت
ناظر: رضا تویسرکان منش

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.

واژگان کلیدی: سطح بندی، منطقه بندی، خدمات درمانی، سازمان تأمین اجتماعی، نقشه درمان ایران 
.1404

عنوان: مرور تجارب نظام سطح بندی ارائه خدمات درمانی در 
ایران و سایر کشورهای جهان
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مجری: رضا تویسرکان منش
ناظر: عبدالواحد خدامرادی

گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت
سال: 1399 

چکیده
یکــی از دالیــل پرهزینــه بــودن خدمــات بیمارســتانی وابســته بــودن آن ها به نیــروی انســانی ماهــر و حرفه ای 
اســت. بــا توجــه بــه رونــد افزایشــی هزینه هــا و محدودیــت منابــع مالــی، به نظــر می رســد بــرآورد و تخصیص 
نیــروی انســانی در بیمارســتان ها بــا روش هــای علمــی و مبتنــی بــر بــارکاری عــالوه بــر تضمیــن کیفیــت و 
ایمنــی خدمــات تشــخیصی و درمانــی، زمینــه کاهــش هزینه هــای زائــد را نیــز فراهــم نمایــد. در ایــن گزارش 
باهــدف ارائــه یــک مــدل بومــی بــرای محاســبه و تعییــن اســتاندارد نیــروی انســانی تخصصــی بیمارســتانی 

بــرای مراکــز بیمارســتانی ایرانــی  انجام 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 5 بیمارســتان 
ــوت  ــوان پایل ــتان ها به عن ــای بســتری در بیمارس ــوع بخش ه ــر اســاس پوشــش تن ــد و ب به صــورت هدفمن
انتخــاب  شــده و داده هــا از رویکــرد مثلثــی )Triangulation( بــا بررســی ادبیــات علمــی، مــدارک و اســناد 
جــاری، و مصاحبه هــای گروهــی و فــردی و در برخــی مــوارد مشــاهده و زمان ســنجی گــردآوری شــده اســت.

ــرای  ــر ب ــات زی ــا خصوصی ــی ب ــر اســاس دســتاوردهای پژوهــش مذکــور، مدل ــن گــزارش ب ــت در ای درنهای
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.

نرم هــای پیشنهادشــده بــر اســاس تعــداد نیــروی انســانی معــادل تمام وقــت و بــدون ســاعت اضافــه محاســبه 
شــده اســت، لــذا در صــورت پیش بینــی متوســط اضافــه کاری مــورد انتظــار توســط یــک رده شــغلی تعــداد 
ــروی  ــزی نی ــن پیشــنهاد می شــود در برنامه ری ــد. بنابرای ــه همــان نســبت کاهــش می یاب ــروی انســانی ب نی
انســانی بیمارســتان ها بــرای تأمیــن کارکنــان موردنیــاز، بیــش از یــک ســناریو بــا در نظــر گرفتــن میانگیــن 

ســاعات اضافــه کار مختلــف تدویــن گــردد.
بــا بهره منــدی از اســتراتژی ترکیــب بهینــه نیــروی پرســتاری اقــدام بــه جــذب کارکنــان کمــک پرســتاری 
ــی و  ــای اصل ــر مراقبت ه ــتاران ب ــز کاری پرس ــا تمرک ــه ب ــود، به طوری ک ــار ش ــک بهی ــار و کم ــامل بهی ش
انجــام ســایر مراقبت هــا توســط بهیــار و کمــک بهیــار عــالوه بــر افزایــش کارایــی و کاهــش هزینه هــا بتــوان 

مراقبت هــای بــا کیفیــت باالتــر بــرای مددجویــان فراهــم نمــود.
واژگان کلیدی: استانداردسازی، کادر درمان، خدمات سالمت، نیروی انسانی.

عنوان: مدل بومی محاسبه نیروی انسانی موردنیاز در 
مشاغل منتخب در مراکز بیمارستانی ایران
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مجری: مهدی مهدوی
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.

واژگان کلیدی: دیابت نوع 2، بهینه گزینی، آینده نگری، استانداردسازی فرایند درمان.

عنوان: شناسایی مدل های عملیات ارائه خدمت به بیماران 
مبتال به دیابت و بهینه گزینی مدل های اثربخش و کارا
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مجری: یوسف چاوه پور
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 و  ــتان های دولت ــی و بیمارس ــن اجتماع ــرپائی تأمی ــز س ــتان ها و مراک ــی بیمارس ــه مکان یاب ــا ب اســت ت
خصوصــی در ســطح 22 منطقــه تهــران بپــردازد و یــک بســتر داده بــرای تحلیل هــای مکانی فراهم کنــد. در 
ادامــه بــا مراجعــه بــه ضریــب جینــی و شــاخص تمرکــز در طــول زمــان )شــش بــرش زمانــی از ســال 1345 
ــع تخت هــا  ــری در توزی ــه اندازه گیــری نابراب ــران( ب ــار ای ــر سرشــماری های مرکــز آم ــا 1395 منطبــق ب ت
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 اجتماعی، دولتــی و خصوصــی در امــر توزیع 

ــه می دهــد. ــی بیمارســتان ها و تخت هــای بیمارســتانی در گــذر زمــان ارائ مکان
ــه بررســی  ــی می باشــد کــه ب روش شناســی ایــن مطالعــه ترکیبــی از بررســی های مقطعــی و ســری زمان
توزیــع مکانــی نقــاط بیمارســتانی و تخت هــای بیمارســتانی و ارتبــاط آن بــا وضعیــت اجتماعــی- اقتصــادی 
هــر یــک از مناطــق در طــول شــش دوره زمانــی ده ســاله منطبــق بــا سرشــماری های نفــوس و مســکن مرکز 

آمــار بــه تفکیــک مالکیــت می پــردازد.
ــی و نقشــه ای GIS نشــان  ــب جین ــز، ضرای ــه شــاخص های تمرک ــه نشــان می دهــد ک ــن مطالع ــج ای 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 هــای 
وابســته بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی چنیــن تمرکــزی مشــاهده نگردیــد. اگرچــه نابرابــری بیــن مناطق به 
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 ایــن اســت 
ــه  ــر می باشــد و درحالی ک ــان نابراب ــی بیمارســتان و تخت هــای بیمارســتانی در طــول زم ــع جغرافیای توزی
بســیاری از مناطــق از کمبــود منابــع بیمارســتانی رنــج می برنــد، نابرابــری در توزیــع بیمارســتان ها ارتبــاط 
مســتقیمی بــا وضعیــت اجتماعی- اقتصــادی مناطــق دارد به نوعــی محرومیــت آن مناطق ســبب محرومیت 

در تســهیالت درمانــی هــم بــرای آن مناطــق شــده اســت.
واژگان کلیدی: خدمات درمانی، تخت های بیمارستانی، عدالت درمانی، نابرابری، توزیع جغرافیایی.

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
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مجری: مسعود فردوسی
ناظر: رضا تویسرکان منش

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.

واژگان کلیدی: اختالل اضطراب، مداخالت روان شناختی، استفاده مفرط از خدمات درمانی سازمان 
تأمین اجتماعی.

عنوان: بررسی موارد ابتال به اضطراب سالمت در بیمه شدگان 
سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان و مداخله برای اصالح 

رفتار در سال 1396
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مجری: عفت محمدی
ناظر: عبدالواحد خدامرادی

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

واژگان کلیدی: بیمه های اجتماعی، بیمه سالمت، بیمه گر پایه، بیمه تکمیلی، آلمان، فرانسه، کره جنوبی.

عنوان: ارائة بیمه های تکمیلی سالمت در سازمان های بیمه گر 
پایه اجتماعی
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مجری: ابوالفضل عباسی دره بیدی
ناظر: یاسر باقری

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.
واژگان کلیدی: اصالحات صندوق های بازنشستگی، نظام های بیمه ای، شرکای اجتماعی، اقتصاد سیاسی.

عنوان: تبیین تقابل نیروهای فعال در اصالحات نظام  
بازنشستگی درکشورهای منتخب با استفاده از رویکرد 

نهادگرایی
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مجری: سید وحید میره بیگی
ناظر: یاسر باقری- مونا خورشیدی

گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1399

چکیده
ایــن پژوهــش بــا ایــن پیش فرض کــه بررســی عملکــرد و تحــوالت نهادهــای دیرپــا و گســترده ای ماننــد 
ــد،  ــنگر باش ــد روش ــور نمی توان ــی کش ــاد سیاس ــِی اقتص ــز در بافتارکل ــی، ج ــن اجتماع ــازمان تأمی س
ــازمان  ــک س ــوان ی ــی به عن ــن اجتماع ــازمان تأمی ــت س ــه ماهی ــت ک ــه اس ــوع پرداخت ــن موض ــه ای ب
ــه در معــرض خطــر  ــف اســت، چگون ــل توصی ــا خصیصــٔه کالینتالیســم قاب ــه ب ــر، در بافتاری ک بیمه گ
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 
ــت نقــض  ــران، وضعی ــی در نظــام کالینت لیســت-رانتیر ای ــن اجتماع ــی ســازمان تأمی ســه جانبه گرای
اســتقالل اداری-مالــِی ســازمان تأمیــن اجتماعــی در نظــام کالینت لیســت-رانتیر ایــران و بررســی ســایر 

ــردازد. ــران می پ ــت-رانتیر ای ــام کالینت لیس ــی در نظ ــه ی اجتماع ــت بیم ــض ماهی ــای نق مصداق ه
ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش ترکیبی کمــی و کیفــی اســتفاده و تحلیــل کمــی و کیفــی داده هــای 

موجــود انجــام گرفتــه اســت.
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهدکــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی، در مقــام یــک نهاد بیمــٔه اجتماعــی، تا 
حــد زیــادی قربانــی بافتــار کالینت لیســتی کشــور شــده اســت، امــا کالینتالیســم سیاســی تمــام 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 ازکارکنــان، 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
واژگان کلیدی: بیمه های اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی،کالینتالیسم، رانتیر.

عنوان: نقض ماهیت بیمه های اجتماعی در بافتارکالینتالیسم؛ 
مطالعة موردی سازمان تأمین اجتماعی 
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مجری: مجتبی قاسمی
ناظر: شیما طالبی پور

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.
واژگان کلیدی: قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، پیمانکاران، مقاطعه کاری، ضریب پیمان.

عنوان: حافظه قانونی سازمان تأمین اجتماعی )موردمطالعه 
قوانین مربوط به روابط پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی( 
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مجری: الهام ملک زاده
ناظر: یاسر باقری

گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1399

چکیده
ایــن پژوهــش بــه مطالعــه و بررســی ســازمان شاهنشــاهی خدمــات اجتماعــی و ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
و آنچــه به طــور مســتقیم در پیونــد بــا تأســیس، اهــداف،  وظایــف، ســاختار اداری، گروه هــای هــدف ایــن 
ــیر تحــول  ــد س ــالش می کن ــن ت ــردازد. همچنی ــرد آن هاســت می پ مؤسســات و نحــوه و ماحصــل عملک
ــب برنامه هــای  ــه در غال ــت اجتماعــی صــورت گرفت ــران از شــکل حمای ــه در ای ــور عام المنفعــه و خیری ام
خدمــات اجتماعــی بــه نظــام تأمیــن اجتماعــی بــا اتــکا بــه مســئولیت مســتقیم دولــت را موردبررســی قــرار 
ــده  ــت های اتخاذش ــر سیاس ــن منظ ــت. از ای ــوی دوم اس ــش دوره پهل ــن پژوه ــی ای ــدوده زمان ــد. مح ده
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.
ــوان  ــن پژوهــش ســازمان شاهنشــاهی خدمــات اجتماعــی به عن ــر اســاس اطالعــات به دســت آمده در ای ب
نخســتین مؤسســه خیریــه کالن ایــران بــا اتــکا بــر منابع مالــی موقوفۀ خانــدان 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 
ــی از  ــه بخش ــت ک ــر می گرف ــیعی را در ب ــٔه وس ــت دامن ــوزه بهداش ــیس در ح ــت تأس ــال های نخس در س
ــا و بیمارســتان ها،  ایجــاد آموزشــگاه ها  ــد از: تأســیس درمانگاه ه ــارت بودن ــن ســازمان عب ــای ای فعالیت ه
به منظــور تربیــت پزشــکیار بــرای خدمــات اجتماعــی و بهداشــتی، عیــادت بیمــاران مســتمند در منــازل 
آنــان و رســاندن پزشــک بــه بالیــن مرضــی و انتقــال آنــان بــه بیمارســتان و تأمیــن هزینــه معالجــه و معاش 
خانــواده آنــان در دوره مــرض و نقاهــت، کمــک مــادی و معنــوی به مؤسســات خیریــه و بهداشــتی و حمایت 
از آن هــا، توجــه بــه بهداشــت کــودکان فقیــر و بی پرســتار و رســیدگی بــه شــیرخوارگاه ها و پرورشــگاه-ها 
ــه جمــع آوری و تربیــت کــودکان ولگــرد و  ــا تکــدی و ولگــردی ب ــا فحشــاء و در امــر مبــارزه ب و مبــارزه ب
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 .....
واژگان کلیدی: مؤسسات خیریه، امور حمایتی، تأمین اجتماعی، پهلوی دوم، امور عام المنفعه.

عنوان: تاریخ سازمان های فعال حوزه تأمین اجتماعی در 
دوره پهلوی دوم مطالعه موردی: سازمان تأمین اجتماعی
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تهیه و تدوین: دانشگاه سیستان و بلوچستان
ناظر: فردین یزدانی- سمانه السادات علوی

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 1۸ صنعــت بــرای دوره زمانــی 1390 تــا 1396 موردبررســی قــرار گرفتــه اســت. 

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه از 1۸ 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

واژگان کلیدی: تأمین اجتماعی، شستا، نسبت های مالی، بازه سهام، بازار سرمایه.

عنوان: بررسی و تحلیل بازار سرمایه در ایران و شناخت 
چگونگی حضور و نقش آفرینی سازمان در این بازار 
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مجری: کامبیز لعل
ناظر: ابوالفضل عباسی

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 
ــن موردادعــای  ــاز می گــردد. البتــه بســیاری از عناوی ــت« ب ــه »ســه درصــد حق بیمــه ســهم دول نیــز ب
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 1۸ 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.
ــن  ــازمان تأمی ــع س ــارف و مناب ــت، مص ــه دول ــی، بودج ــن اجتماع ــازمان تأمی واژگان کلیدی: س

ــه. ــری بودج ــی، کس اجتماع

عنوان: شناسایی آثار و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم 
بودجه مصوب کل کشور بر منابع و مصارف سازمان تأمین 

اجتماعی
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مجری: امیرعلی شریف محسنی
ناظر: یاسر باقری

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.
واژگان کلیدی: سازمان تأمین اجتماعی، بانک رفاه کارگران، واگذاری دارایی ، بنگاه داری.

عنوان: ارزیابی تأثیر اجتماعی واگذاری سازمان های تابعه 
تأمین اجتماعی؛ مطالعه موردی بانک رفاه
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مجری: محمدرضا تهمک
ناظر: یاسر باقری

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.
واژگان کلیدی: کنترل همه گیری،کووید-19، برنامۀ مدیریت سالمت، قرنطینه، کره جنوبی.

عنوان: برنامه مدیریت سالمت کره جنوبی در بحران کرونا
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مجری: شیوا آقایی
ناظر: ابوالفضل عباسی

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 9۸ 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 9۸ 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

واژگان کلیدی: سازمان های مردم نهاد، ارزیابی عملکرد، تحلیل مضمون، سیل، نوروز 139۸.

عنوان: ارزیابی عملکرد  سازمان های  مردم نهاد  در سیل نوروز 9۸
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مجری: ابراهیم توفیق
ناظر: فرشید یزدانی

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.

واژگان کلیدی: تأمین اجتماعی، بحران صندوق های بیمه ای، امنیت اجتماعی، سه جانبه گرایی.

عنوان: بررسی رابطه بیمه های اجتماعی و امنیت اجتماعی 
در ایران
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مجری: ندا رییسی سرریگانی
ناظر: فردین یزدانی- سمانه السادات علوی

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 2۸ 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 13۸۸ 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 5۸5164 میلیــارد ریــال برســد. همچنیــن ارزش تقاضــای  ب

دالری بــرای محصــوالت پتروشــیمی در افــق 1404 بــه 1۸061 میلیــون دالر برســد.

واژگان کلیدی: صنعت پتروشیمی، سیاست گذاری اقتصادی، تحلیل بازار، تحلیل هزینه- فایده.

عنوان: تحلیل بازار و ارائه پیش بینی صنعت پتروشیمی کشور
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مجری: امیرسینا جیرفتی
ناظر: مهدی امیدی
گروه: آینده پژوهی

سال: 1400

چکیده
ــی  ــای بازنشســتگی در آن و معرف ــش صندوق ه ــتارتاپی، نق ــه بررســی اکوسیســتم اس ــزارش ب ــن گ ای
ــن  ــا ضم ــد ت ــاش می کن ــردازد و ت ــتگی می پ ــٔه بازنشس ــان درزمین ــتارتاپ های جه ــن اس مهم تری
تعریــف مفاهیــم و مبانــی حــوزه اســتارتاپ ها و کســب وکارهای نوپــا، توصیفــی از وضعیــت فعلــی ایــن 
ــی و بیمــه در رشــد اســتارتاپ ها  ــه نقــش مؤسســات مال ــد، ســپس ب ــه کن ــران ارائ کســب وکارها در ای
می پــردازد و عوامــل مؤثــر بــر فعالیــت و عملیــات شــرکت های ســرمایه پذیــر و فرصت هــا و تهدیدهــای 

ــد. ــن حــوزه را مطــرح می کن ای
این گزارش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای تهیه شده است.

ــتارتاپ ها،  ــرمایه اس ــدگان س ــن تأمین کنن ــی از اصلی تری ــه یک ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
صندوق هــای  نیــز  امــروز  تــا  می باشــد.  بازنشســتگی  صندوق هــای  جســورانه  ســرمایه گذاری 
بازنشســتگی تقریبــًا نیمــی از کل ســرمایه VCهــا در ایاالت متحــده را تأمیــن کرده انــد. بــر ایــن اســاس، 
ــتگی  ــای بازنشس ــرمایه گذاری های صندوق ه ــبد س ــی از س ــورانه و خصوص ــرمایه گذاری جس ــهم س س
ــای  ــرای صندوق ه ــوع ســرمایه گذاری ها ب ــن ن ــه کاهــش ریســک ای ــل ب ــن عام ــه ای ــز اســت ک ناچی
بازنشســتگی کمــک می کنــد؛ امــا همیــن ســهم ناچیــز ســهم بزرگــی در کل ایــن ســرمایه گذاری های 
ــای  ــع صندوق ه ــا 8% از مناب ــال 2016 تنه ــاس، در س ــن اس ــر ای ــت. ب ــده اس ــامل ش ــورانه را ش جس
بازنشســتگی در جهــان صــرف ســرمایه گذاری جســورانه شــده اســت امــا همیــن مقــدار 50% ســرمایه 
ــادا را تشــکیل می دهــد. در کل جهــان نیــز حــدود 40  VCهــا در آمریــکا و 30% ســرمایه آن هــا در کان
ــا  ــی ی ــای بازنشســتگی دولت ــق صندوق ه ــا و شــرکت های جســورانه از طری درصــد ســرمایه صندوق ه

غیردولتــی تأمیــن می گــردد و بــازده نســبتًا مناســبی را نصیــب آن هــا نمــوده اســت.

واژگان کلیدی: استارتاپ ها، کسب وکارهای نوپا، سرمایه گذاری جسورانه، صندوق های بازنشستگی.

عنوان: بررسی اکوسیستم استارتاپی، نقش صندوق های 
بازنشستگی در آن و معرفی مهم ترین استارتاپ های جهان 

درزمینٔه بازنشستگی
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مجری: صادق پیوسته
ناظر: مهدی امیدی
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.

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهدکــه دو مــورد عــدم قطعیــت تحریم هــا و کرونــا از تأثیــرات 
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
واژگان کلیدی: همه گیری کرونا، تحریم، آینده پژوهی، تأمین اجتماعی.

عنوان: سناریوهای آیندۀ تحریم و تأمین اجتماعی در ایران
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عنوان: بررسی میزان اثربخشی و رضایت مندی بازنشستگان 
و مستمری بگیران از طرح ها و برنامه های اجتماعی و فرهنگی 

سازمان تأمین اجتماعی

مجری: ابراهیم شیرعلی
ناظر: محسن جعفری  مقدم

گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1400

چکیده 
این پژوهش به بررســی کارایی و اثربخشــی طرح ها و برنامه های تفریحی، فرهنگی و اجتماعی ســازمان 
تأمین اجتماعی نظیر طرح کرامت رضوی، طرح نســیم سالمت و کارگاه های ارتقای سطح سواد سالمت 
می پــردازد و در کنار آن تالش می کند تا تصویری شــناختی از  نیازهــا و مطالبات فرهنگی و اجتماعی 
بازنشستگان و مستمری بگیران با توجه به افزایش تعداد بازنشستگان و افزایش امید به زندگی بازنشستگی 
ارائه کند. پژوهش تالش کرده اســت تا از سنجش و تعیین اولویت های بازنشستگان در حوزه اجتماعی و 
فرهنگی فراتر رفته و با مطالعه کیفی به آسیب شناســی برنامه ها و طرح های فعلی در حوزه رفع نیازها در 

این حوزه می پردازد.
این پژوهش با استفاده از روش ترکیبی پیمایش پرسشنامه ای با  3۸4 نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران 
سازمان تأمین اجتماعی و مصاحبه عمیق با سه گروه »برنامه ریزان و مجریان و مدیران سازمان در ستاد«، 

»مدیران در ادارات کل استان ها« و »رؤسای کانون های بازنشستگی« انجام شده است.
یافته ها و نتایج بخش کمی نشان می دهد، رفتن به سفرهای زیارتی و رفتن به فضاهای تفریحی و طبیعی 
در صدر اولویت های بازنشســتگان است و رتبه اول را دارد. به نظر می رسد الگو یا طرح »کرامت رضوی« 
)اعزام بازنشســتگان به سفر زیارتی مشهد مقدس( مورد استقبال بازنشستگان بوده است و از آن رضایت 
دارند. عالوه بر ســفرهای مذهبی و زیارتی بازنشســتگان سفر به فضاهای تفریحی و طبیعی را در اولویت 
بعدی خود دارند و آن را مهم قلمداد کردند. درزمینه مصرف فرهنگی و بی تفاوتی بازنشستگان به طورکلی 
آمار و اطالعات پژوهش نشــان می دهد، 62,5 درصد از بازنشســتگان طی یک هفته گذشــته )در زمان 
اجرای پژوهش( اصاًل کتاب یا روزنامه مطالعه نکردند. 14 درصد هم فقط یک بار در هفته گذشته مطالعه 
داشته اند. درزمینه مشاوره های بهداشتی و سالمت و نیز برگزاری مسابقات ورزشی در رتبه سوم و چهارم 
نیازهای بازنشستگان قرار دارد. در کل سبک زندگی بازنشستگان از کیفیت خوبی برخوردار نیز و نیازمند 
مداخله ســازمان برای مدیریت سبک زندگی بازنشستگان برای کاهش مشکالتی مانند بیمارهای جسمی 

و روانی است.

واژگان کلیدی: بازنشستگان، مستمری بگیر، رضایت سنجی، طرح فرهنگی، سبک زندگی، سالمندی.
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عنوان:  مطالعه تطبیقی پیرامون سازوکار تعیین حداقل 
دستمزد در کشورهای توسعه یافته، درحال توسعه و ایران

مجری: غالمرضا کشاورز حداد
ناظر: فردین یزدانی

گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال: 1400

چکیده
این پژوهش به مطالعه و بررسی تجارب کشورهای مختلف در مورد سازوکارهای تعیین حداقل دستمزد 
می پردازد و تالش می کند تا ضمن توصیف فضای کلی اقتصادی و سیاسی هر یک کشورها، شاخص های 
اقتصادی  و فضای کسب وکار در سطح کالن و بخش در هر یک از کشورها و میزان تشکل یافتگی مرتبط با 
بازار کار در نیروی کار، سرمایه و دولت و عملکرد نظام مدیریتی درزمینه بازار کار و تعیین حداقل دستمزد 
را موردبررسی قرار دهد. درنهایت سازوکارها و روند تعیین حداقل دستمزد و میزان انطباق آن با تغییرات 
متغیرهای مختلف اقتصادی )رشد اقتصادی، نرخ تورم و ...( در کشورها موردبحث قرار گرفته است و درنهایت 

ضمن بررسی تجربه ایران در این زمینه پیشنهادات سیاستی خود را ارائه کرده است.
این پژوهش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است.

توسط  سیاست گذاری  توصیه  دلیل  به  چه  دستمزد  حداقل  تعیین  که  می دهد  نشان  مطالعه  این  نتایج 
سازمان های بین المللی یا به دلیل فشار گروه های سیاسی، در بسیاری از اقتصادها برای حمایت از اقشار 
آسیب پذیر جامعه وجود آن اجتناب ناپذیر است. در این میان دغدغه مشترک سیاست گذاران و کارفرمایان 
این است که مقدار آن در هر شرایطی چقدر باید باشد. تجربه کشورهایی مثل انگلستان ازنظر حساس بودن 
سیاست گذاران به این موضوع جالب توجه بوده و می تواند در میان کشورهای مطالعه شده الگوی مناسبی 
برای ایران باشد. در این کشور نهاد سیاست گذاری مستقلی وجود دارد که نقش بازوی پژوهشی و مشاوره ای 
دولت را ایفا می کند. ازجمله وظایف آن پایش پیوسته آثار حداقل دستمزد تعیین شده بر اقتصاد کشور است. 
این نهاد در گزارش های جامع و مبسوطی که تهیه می کند آثار اقتصادی و رفاهی سیاست سال جاری را 
ارزیابی و برای سال پیشرو پیشنهاد اجرایی را ارائه می کند. پیشنهاد این گزارش این است که کمیته سه جانبه 
تعیین دستمزد با الگو گیری از نهادهای مشابه موفق در دنیا، دبیرخانه فعالی برای انجام پژوهش های الزم و 

ارائه پیشنهادهای مطالعه شده در ایران تشکیل شود.

واژگانکلیدی: حداقل دستمزد، نیروی کار، روابط کار، مطالعه تطبیقی، سه جانبه گرایی.
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مجری: مراد ثقفی
ناظر: سعید مدنی

گروه: مطالعات فرهنگی و اجتماعی
سال: 1400

چکیده  
این پژوهش به مســئله جمع آوری و مدیریت پس ماند خشک در شهر تهران به صورت تاریخی و تطبیقی 
می پردازد و تالش کرده اســت تا رویکردها، سیاســت ها و برنامه های اجرا شده در مورد مدیریت پسماند 
خشــک را در دوره های تاریخی از سال های 1340 به بعد را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و به توصیف 
نظام جمع آوری، تفکیک، بازیافت و تجارت پســماندها در مناطق مرتبط با گودهای زباله شــهر تهران و 
شناخت سازوکارهای منجر به پیدایش و استقرار نیروی کار غیررسمی مرتبط با پسماند در نظام مدیریت 
پسماند تهران، شناسایی تقاطع میان سیاست های کالن مربوط به کار مهاجرین و سیاست های شهرداری 
در خصوص مدیریت نیروی کار در جمع آوری پسماند خشک شهر تهران و تحلیل کیفی مسیر سیاست ها 
و اقداماتی تمی پردازد که منجر به پدید آمدن اشتغال و اقتصاد غیررسمی در عرصه پسماند خشک شهر 

تهران شده است.
این مطالعه با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و مصاحبه با افراد کلیدی و مطلع و همچنین 

مشاهده میدانی استفاده شده است.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که ضعِف نهاِد مدیریت شهری )یعنی شهرداری به عالوه شورای شهر( آن ها 
را وادار کرده است که در ادامه مسیری که از چند دهه پیش آغاز شده بود، بر برون سپاری هایی مدیریت 
جمع آوری پســماندهای خشک تکیه کنند که خود مؤید گســترش بخش غیررسمی بود. به عبارت دیگر، 
میل دولت به حفظ کنترل بر مدیریت شــهر، که دست شورای شهر را درزمینۀ قانون گذاری برای تأمین 
هزینه های اداره شــهر از طریق درآمدهای پایدار )مشــخصاً مالیات ستانی( بسته است، شهرداری ها را به 
ســمت برون ســپاری برخی از وظائف حاکمیتی اش به بخش های غیررسمی ای سوق داد که خود در این 
دادوســتد نهادی به نهادهای ذینفعی تبدیل شدند که از آن زمان تاکنون همچون مانعی بر سر راه تغییر 
سازوکار جمع آوری پسماند خشک در شهر تهران عمل می کنند. ازاین رو شهرداری ها باید اولویت کار خود 
را بر در اختیار گذاشــتِن هر چه بیشتِر فضاهای دپو، تفکیک و فشرده سازی پسماند خشک که مستقیماً 

زیر نظر خوِد شهرداری فعالیت می کنند قرار دهند.

واژگانکلیدی: پسماند خشک، شهرداری، پیمانکاری، کار غیررسمی، مهاجران، تهران.

عنوان: بررسی تاریخی-تطبیقِی سازوکار شکل گیرِی جمع آوری 
و تفکیک پسماند خشک در شهر تهران با هدف سیاست گذاری 

اجتماعی در حوزه زیست و فعالیت غیررسمی
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مجری: مهدی سلیمانیه- زهرا صداقت گو
ناظر: سعیده گراوند

گروه: نظرسنجی و افکارسنجی
سال: 1400

چکیده   
طــرح همسان ســازی مســتمری ها در صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، روســتائیان و عشــایر، در آبــان 
ــرای مشــمولین ایــن صنــدوق،  ــه تقســیم بندی ســطوح درآمــدی ب ــا توجــه ب ســال 1399 اجــرا شــد. ب
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه هــر بازنشســته در ســطح درآمــدی خــودش بــه نــرخ معیــن در ســال 
99 رســیده اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه میــان فــردی کــه در ســطح 3 و در ســال ۸4 بازنشســته شــده 
اســت بــا فــرد بازنشســته دیگــری کــه در همیــن ســطح قــرار دارد و در ســال 93 بازنشســته شــده اســت، 
تفاوتــی وجــود نداشــته باشــد. بنابرایــن همسان ســازی صنــدوق مربوطــه، بــر اســاس ســطوح درآمــدی و 
همچنیــن حق بیمــه پرداختــی صــورت گرفتــه اســت. ایــن نظرســنجی در پــی بــه دســت آوردن تصویــری 
دقیق تــر از وضعیــت مســتمری بگیران صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر دربــاره 

طــرح همسان ســازی مســتمری ها و نگــرش ســنجی دربــاره خدمــات و ارکان ایــن صنــدوق اســت. 
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 4۸ 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

واژگان کلیدی: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر؛ مستمری، همسان سازی، رضایت سنجی.

عنوان: نظرسنجی پیرامون همسان سازی حقوق 
مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 

روستائیان و عشایر
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مجری: پوران بهرک
ناظر: عبدالواحد خدامرادی

گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت
سال: 1400

چکیده 
ــز  ــی مراک ــماندهای عفون ــازی پس ــر س ــد بی خط ــپاری فراین ــنجی برون س ــه امکان س ــش ب ــن پژوه ای
درمانــی ســرپایی ســازمان تأمیــن اجتماعــی می پــردازد و بــه ایــن موضــوع می پــردازد کــه برون ســپاری 
پســماندهای عفونــی در ســازمان تأمیــن اجتماعــی آیــا بــه لحــاظ اقتصــادی بــه نفــع ســازمان اســت 
و اینکــه جهــت انجــام ایــن امــر بــه لحــاظ فنــی چــه منابــع و امکاناتــی الزم اســت. همچنیــن تــالش 
ــد و  ــرار ده ــی ق ــز موردبررس ــی نی ــی و حقوق ــاظ قانون ــه لح ــپاری را ب ــن برون س ــا ای ــت ت ــرده اس ک

راهکارهایــی را در ایــن زمینــه پیشــنهاد کنــد. 

 ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش هــای مطالعــه اســنادی و کتابخانــه ای، تحلیــل داده هــا و اطالعــات 
موجــود و بررســی میدانــی انجــام شــده اســت. 

بی خطرســازی  برون ســپاری  روش  تفــوق  نشــان دهنده  هزینه-فایــده  تحلیــل  تکنیــک  نتایــج 
پســماندهای عفونــی در مراکــز درمانــی ســرپایی جامعــه هــدف اســت. همچنیــن نتایــج به دســت آمده 
ــی در ســال، نســبت )B/B( کاهش یافتــه و  ــرخ تولیــد پســماند عفون ــا افزایــش ن نشــان می دهــد کــه ب
بــه یــک نزدیــک می شــود. بدیــن منظــور آزمــون تحلیــل حساســیت نشــان می دهــد کــه بــا نزدیــک 
شــدن نــرخ تولیــد پســماندهای عفونــی بــه دامنــه 41-49 کیلوگــرم در روز، روش برون ســپاری و روش 
ــر یکدیگــر نداشــته و نســبت هزینه-فایــده هــر دو روش  امحــاء مســتقیم در مراکــز درمانــی تفوقــی ب
تقریبــاً یکســان می گــردد. درنهایــت بــر اســاس اطالعــات موجــود هیچ یــک از مراکــز درمانــی ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی در ایــن گســتره تولیــد پســماند عفونــی قــرار ندارنــد و باالتریــن نــرخ پســماند عفونــی 
ــپاری آن  ــازی برون س ــب بی خطرس ــن روش مناس ــت، بنابرای ــرم در روز اس ــر 30 کیلوگ ــال حاض در ح
اســت. تحلیــل یافته هــای بخــش کیفــی پژوهــش هــم نشــان می دهــد کــه نقــاط قــوت  و همچنیــن 
فرصت هــای برشــمار شــده روش برون ســپاری به مراتــب از نقــاط ضعــف و تهدیــدات ایــن روش 

بیشــتر اســت.

واژگان کلیدی: برون سپاری، پسماندهای عفونی، مراکز سرپایی، سازمان تأمین اجتماعی.

عنوان: امکان سنجی برون سپاری بی خطر سازی پسماندهای 
عفونی در مراکز سرپایی سازمان تأمین اجتماعی
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مجری: دانشگاه مازندران
ناظر: فردین یزدانی

گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال: 1400

چکیده 
این پژوهش بررسی و مطالعه اشتغال غیررسمی و نقش و جایگاه آن در اقتصاد کشور می پردازد و تالش 
کرده است تا ابتدا بر مبنای ریز داده های بودجه خانوار در سال های 1392 تا 139۸ درصد اشتغال غیررسمی 
بخش ها در 31 استان کشور را محاسبه کند. سپس میزان منابع ازدست رفته تأمین اجتماعی ناشی از اشتغال 
بخش غیررسمی در استان ها را محاسبه  کرده و موردبحث قرار داده است و درنهایت با توجه به محاسبات 

صورت گرفته، عوامل مؤثر بر اشتغال غیررسمی با روش داده های شبه تابلویی برآورد شده است. 

این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و بررسی و تحلیل داده های موجود انجام گرفته است.

نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بازه زمانی 1392-9۸ علی رغم این که در کشور سهم اشتغال غیررسمی 
از کل اشتغال تقریباً با افزایش روبرو بوده است ولی سهم اشتغال غیررسمی قابل ارتقا از کل اشتغال غیررسمی 
تقریباً روندی کاهشی داشته است. دلیل این امر را می توان در ترکیب هم زمان افزایش شمار بیمه داران و 
کاهش تعداد برخورداران از حداقل مزد قانونی جستجو نمود. عالوه بر این محاسبه منابع ازدست رفته سازمان 
تأمین اجتماعی در کل کشور نشان می دهد که منابع مالی ازدست رفته سازمان تأمین اجتماعی در دوره 
موردبررسی روندی کاهشی را طی کرده و از 17/9 درصد در سال 1392 به 10/9 درصد در سال 139۸ 
رسیده است. همچنین محاسبات نشان می دهد که میانگین منابع مالی ازدست رفته سازمان تأمین اجتماعی 
در طول دوره برابر با 14/5 درصد است. محاسبه منابع ازدست رفته سازمان تأمین اجتماعی در 31 استان 
کشور طی سال های 1392 تا 139۸ نشان می دهد که منابع ازدست رفته در 29 استان درمجموع )مشابه 
با وضعیت کل کشور( روندی کاهشی را تجربه کرده است. تنها در استان آذربایجان غربی و کرمان روند 
افزایشی است. میانگین منابع مالی ازدست رفته طی سال های 1392 تا 139۸ نشان می دهد که منابع مالی 
ازدست رفته استان تهران در باالترین سطح )با رقم 33/1 درصد( و برای استان کرمان )با رقم 6/1 درصد( 
در پایین ترین سطح قرار دارد. همچنین در 9 استان کشور، منابع مالی ازدست رفته بیش از متوسط کشوری 

)14/5 درصد( است.

واژگان کلیدی: اقتصاد غیررسمی، بیمه های اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، اشتغال غیررسمی.

عنوان: محاسبه و تجزیه تحلیل اشتغال غیررسمی در  
بخش های اقتصادی و برآورد منابع ازدست رفته تأمین اجتماعی
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مجری: سعیده گراوند- زهرا صداقت گو
ناظر: مهدی سلیمانیه

گروه: نظرسنجی و افکارسنجی
سال: 1400

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  ۸5,9 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«.

واژگان 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





کتـــــــاب ها
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نویسنده: احمد قابل
سال: 1394

چکیده  
این کتاب که به بررسی مبانی و راهکارهای حمایتی و بیمه ای در قرآن؛ روایات و فقه اسالمی پرداخته و 
موضوع اصلی آن بررسی نسبت  ”دین و تأمین اجتماعی“ است، حاصل پژوهش های چهارگانه ای در حوزۀ 

قرآن، سنت، اخالق و فقه است. 
کتاب در سه بخش تدوین شده است: اسالم و اهداف و مبانی تأمین اجتماعی، اسالم و راهبردهای حمایتی، 
اسالم و راهبردهای بیمه ای. نویسنده در این کتاب تالش داشته است مبانی تأمین اجتماعی را در آیات و 
روایات جستجو کند. وی استدالل می کند که مطلوبیت اجتماعی در متون روایی کاماًل مطلق است و مشروط 
به هیچ شرطی نیست. به بیان روشن تر عدالت اجتماعی در جامعۀ اسالمی حکم می کند متغیرهایی نظیر 
مذهب، جنسیت، سن، درجۀ برخورداری از مواهب اجتماعی، قومیت و موارد مشابه عامل تمایز، انحصار، 

تبعیض یا سلطه نباشند.
به طورکلی در این کتاب سعی شده است با رویکردهای انطباقی، آیات و روایات برای تأیید اهمیت امور 
حمایتی و بیمه ای بررسی و نشان داده شود که آموزه های دینی نه تنها منافاتی با تحقق تأمین اجتماعی 

ندارند، بلکه حتی راهبردها و سازوکارهایی را بدین منظور پیش بینی کرده اند.
واژگان کلیدی: اسالم، اخالق، بیمه های اجتماعی، فقه.

عنوان: اسالم و تأمین اجتماعی: مبانی و راهکارهای حمایتی و 
بیمه ای در قرآن، روایات، اخالق و فقه اسالمی
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نویسنده: نیل گیلبرت
مترجم: هرمز همایون پور

سال: 1394

چکیده
هزینه هــای اجتماعــی بخشــی از وظایــف دولت هــا بــرای فراهــم کــردن نیازهــای رفاهــی شــهروندان 
اســت. بــا افزایــش جمعیــت مــا شــاهد افزایــش هزینه هــای اجتماعــی هســتیم. همچنیــن تغییــرات 
و تحــوالت در جوامــع نیازهایــی جدیــدی را ایجــاد کــرده اســت. بــه همیــن دلیــل دولت هــای رفــاه 
ــیده اند.  ــی رس ــای اجتماع ــن هزینه ه ــرای تأمی ــود ب ــای خ ــرز توانایی ه ــه م ــد ب ــرایط جدی در ش
ــت و  ــی نیس ــاه اجتماع ــای رف ــوع برنامه ه ــن قریب الوق ــن رفت ــای از بی ــه معن ــن ب ــود ای بااین وج
راه هــای نوینــی بــرای مدیریــت ایــن مســائل پیش بینــی شــده اســت. بــرای نمونــه هدفمنــد کــردن 

ــت.  ــا اس ــن راه حل ه ــی از ای ــی یک ــای رفاه هزینه ه

ــرادی  ــرای اف ــی ب ــای اجتماع ــی کاســته شــود و هزینه ه ــدات کنون ــد از تعه ــه بای ــا ک ــن معن ــه ای ب
کــه بیشــترین نیازهــا را دارنــد، متمرکــز گــردد. نظــام رفاهــی بایــد دارای انعطــاف بیشــتری باشــد 
ــرد.  ــه کار بب ــور ب ــال ظه ــازه و در ح ــای ت ــرآوردن نیازه ــیر ب ــود را در مس ــع موج ــد مناب ــا بتوان ت
ــده اند  ــی ش ــکلی بازطراح ــه ش ــی ب ــت های اجتماع ــای سیاس ــیاری از برنامه ه ــتا بس ــن راس در همی
ــای  ــد، مالیات ه ــای درآم ــتطاعت، آزمون ه ــای اس ــق آزمون ه ــا از طری ــردن مزای ــد ک ــا هدفمن ــا ب ت
ــی تعــداد دریافت کننــدگان  اســتردادی، معیارهــای تشــخیص نیــاز، بتواننــد شــرایط و موازیــن قانون

ــد. ــی را محــدود کنن ــای اجتماع مزای

ایــن کتــاب تجربــه شــش کشــور پیش قــراول )نیوزیلنــد، هلنــد، بریتانیــا، امریــکا، ایتالیــا و ســوئد( در 
حــوزه مزایــای اجتماعــی و رفاهــی و روش هــای گزینشــی تخصیــص اعتبــارات رفاهــی و نتایــج آن هــا 
را موردبررســی قــرار داده و بــا همدیگــر مقایســه کنــد. هــدف کتــاب ایــن اســت کــه بــا روشــن کــردن 
ــت گذاری های  ــوزه سیاس ــاالن ح ــدان و فع ــی عالقه من ــترش آگاه ــه گس ــا، ب ــن تجربه ه ــل ای و تحلی

اجتماعــی و رفاهــی در حــوزه هدفمنــد کــردن مزایــای اجتماعــی و پیامدهــای آن هــا بیفزایــد.
واژگان کلیدی: رفاه اجتماعی، هدفمندکردن مزایای اجتماعی، تأمین منابع.

عنوان: هدفمند کردن مزایای اجتماعی: چشم اندازها و 
گرایش های بین المللی 
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نویسنده: محمدعلی اکبری
سال: 1395

چکیده  
امروزه رفاه و تأمین اجتماعی ازجمله شاخصه های مهمی در نظر گرفته می شود که با تکیه بر آن می توان 
کیفیت عادالنه بودن جوامع را موردسنجش قرار داد. همچنین این موضوع به مثابه سازوکارهای نوینی 
محسوب می شود که با  گسترش و تعمیق آن در تمام الیه های اجتماعی، می توان به هدف برقراری عدالت 
اجتماعی نزدیک شد. بر این اساس، در جهان امروز،  بدون تکیه بر رویه های نهادینه شده و تعمیم یافته 

دستیابی به رفاه و تأمین اجتماعی نمی توان جامعه ای باثبات، شاداب و خالق ساخت. 
کتاب حاضر با عنایت به اهمیت و جایگاه مسائل این حوزه، درصدد بازشناسی برنامه ریزی دولتی برای نیل 
به آرمان رفاه و تأمین اجتماعی ایرانیان، طی سال های 12۸5 الی 13۸0 هجری شمسی، است. مطالب 
کتاب بر اسناد و مدارک دست اول تهیه شده اند و کوشش فراوانی به عمل آمده است تا تصویری مستند از 
وضعیت برنامه ریزی دولتی در بخش رفاه و تأمین اجتماعی ارائه شود. به عالوه، برای این که مستندسازی 
تاریخی برای برنامه ریزان و محققان کنونی  نیز قابل استفاده باشد، الگوی رایج شکلی در شناخت نظام 

برنامه ریزی و مدیریت، به عنوان الگوی توصیفی، نیز مبنای کار توصیفی گرفته شده است.
فایده عملی پژوهش تاریخی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی این است که نتایج این تحقیق با منطق و 
زبان علمی دانش برنامه ریزی و برنامه ریزان سازگاری دارد و ازاین رو می تواند پشتوانه دقیقی برای مطالعه 
پیشینه برنامه ریزی به کار گرفته شود. بدین ترتیب، برنامه ریزان بامطالعه این »متن پایه« می توانند تجارب 
امر برنامه ریزی دولتی را در یک چشم انداز تاریخی پشتوانه تصمیمات خود سازند و تا حد امکان از تکرار 
الگوهای نامناسب و روش های غلط پرهیز کنند. پژوهش حاضر ازاین جهت که تجارب موجود درزمینۀ 
برنامه ریزی را در اختیار برنامه ریزان قرار می دهد دارای اهمیت درخور توجهی است. برنامه ریزان از طریق 
مطالعه این پژوهش درمی یابند که پیشینیانشان در این وادی چگونه رفتار کرده اند و اقدامات آنان چه 

پیامدها و دستاوردهایی را در پی داشته است و امروز آنان دقیقاً در چه نقطه ای قرار دارند.
واژگان کلیدی: رفاه، تأمین اجتماعی، برنامه ریزی دولتی، تاریخچه رفاه در ایران.

عنوان: رفاه اجتماعی در ایران معاصر
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عنوان: در مسیر پایداری طرح تحول سالمت 

تهیه و تدوین: گروه سیاستگذاری و اقتصاد سالمت
سال: 1395

چکیده
 نظام های سالمت همواره تالش می کنند به شکلی پویا با رفع چالش ها، پاسخگوی نیازها و انتظارات آحاد 
مردم جامعه باشند. کشور ما نیز در دهه های اخیر در جهت اصالح نظام سالمت گام هایی را برداشته است 

که بعضی از آن ها موفق و برخی هم ناموفق بوده اند.
در دولت یازدهم، رویکرد دولت تدبیر و امید به حوزه سالمت به گونه ای بود که سالمت به عنوان یکی از 
برنامه های محوری موردتوجه قرار گرفت. در همین راستا، طرح تحول سالمت به عنوان یکی از بزرگ ترین 
و گسترده ترین برنامه های اصالحی در نظام سالمت، باهدف محافظت مالی مردم در قبال هزینه های 
سالمت، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و بهبود دسترسی افراد به خدمات، با جدیت تمام از اردیبهشت 
سال 1392 کلید خورد. بدیهی است تداوم و پایداری طرح مذکور نیازمند شناسایی چالش های پیش رو 

و ارائه راهکارهایی در جهت رفع موانع موجود است. 
طرح تحول سالمت از همان ابتدا در کنار حامیان پر و پا قرص خود، ناقدان جدی نیز داشته است. اکنون 
پس از گذشت چند سال هنوز هم ناقدان سرسختی در برابر آن قرار دارند. مهم ترین مشکالت این طرح 
تنگناهای دولت در تأمین منابع موردنیاز طرح و کسری قابل توجه بودجه سازمان های بیمه گر بوده است. 
در این کتاب، طرح تحول سالمت و چالش ها و فرصت های آن ها موردبحث قرار گرفته است و راهکارهایی 
برای ارتقای آن ارائه شده است. یکی از نکات مثبت این کتاب بررسی این طرح از منظر سازمان های 
بیمه گر و مسائل و مشکالتی است که این سازمان ها با آن ها مواجه شده اند. همچنین سعی شده است تا 
دیدگاه های افراد صاحب نظر و مسئولین این حوزه جمع آوری شود. از دیدگاه این افراد ازجمله مشکالت 

و چالش های این طرح عبارت اند از:
غلبه دیدگاه کوتاه مدت بر طرح، عدم جامعیت، تضاد منافع، شتاب زدگی در طراحی و اجرا، عدم کفایت 
سیستم ارزشیابی، ضعف در تولیت وزارت بهداشت، نبود سیستم اطالعاتی یکپارچه، عدم تناسب در 

سیاست گذاری، ضعف در بدنه کارشناسی، عدم توجه به بعد تقاضا، بی عدالتی در پرداخت ها و ...

واژگان کلیدی: کفایت منابع، پایداری مالی، طرح تحول سالمت، صندوق های بیمه اجتماعی، وزارت 
بهداشت.
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عنوان:  بیمه بیکاری 
)مجموعة قوانین و مقررات بیمه بیکاری همراه با کاریکاتور(

تهیه و تدوین: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
سال: 1395

چکیده
ــترش و  ــور گس ــود به منظ ــای خ ــتای مأموریت ه ــی در راس ــن اجتماع ــش تأمی ــی پژوه ــه عال مؤسس
تعمیــق فرهنــگ بیمــه ای، تشــریح قوانیــن و مقــررات بیــکاری ســازمان تأمیــن اجتماعــی را بــه زبــان 
ــا  ــنایی ب ــورها ناآش ــیاری از کش ــت. در بس ــرار داده اس ــتور کار ق ــاب در دس ــن کت ــور در ای کاریکات
ــب پوشــش بیمــه ای در  ــودن ضری ــل پاییــن ب ــن دالی ــات بیمه هــای اجتماعــی یکــی از مهم تری خدم
گروه هــای مختلــف جمعیتــی اســت. در ایــن کتــاب قوانیــن و مقــررات بیمــه بیــکاری، مــوارد شــمول، 
راهکارهــای دریافــت بیمــه بیــکاری و .. به صــورت کامــل و بــه زبــان ســاده، همــراه بــا کاریکاتــور بیــان 
شــده اســت. به جرئــت می تــوان گفــت کــه ایــن کتــاب علیرغــم ســادگی و خالصــه بــودن آن، تمامــی 

ــن حــوزه را پوشــش می دهــد. مســائل ای

واژگان کلیدی: بیمه بیکاری، تأمین اجتماعی، کاریکاتور، فرهنگ بیمه ای.
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عنوان:  اسناد سیاستی نظام تأمین اجتماعی چندالیه کشور 

تهیه و تدوین: اسماعیل گرجی پور
سال: 1395

چکیده
ــت و  ــای کمی ــور ارتق ــی را به منظ ــن اجتماع ــام تأمی ــه نظ ــای چندالی ــادی الگوه ــورهای زی کش
ــی کــه در نظــام  ــه چالش های ــا توجــه ب ــز، ب ــران نی ــد. در ای ــن اجتماعــی اجــرا کرده ان کیفیــت تأمی
تأمیــن اجتماعــی کشــور وجــود داشــت، در مــاده 27 قانــون برنامــه پنجــم توســعه کشــور طراحــی 
ــای اســتقرار نظــام  ــرار گرفــت. اهــم مزای ــه موردتوجــه ق و اســتقرار نظــام تأمیــن اجتماعــی چندالی
تأمیــن اجتماعــی چندالیــه عبارت انــد از: تخصصــی کــردن حوزه هــای امــدادی، حمایتــی و بیمــه ای 
ــش  ــات و پوش ــدی خدم ــطح بندی و اولویت بن ــیم کار ؛ س ــور و تقس ــز ام ــک و تمای ــر تفکی ــی ب مبتن
)ســطح بندی خدمــات و پوشــش بــر اســاس میــزان نیــاز، توانمنــدی و مشــارکت(؛ ایجــاد عدالــت در 
ــی  ــای مال ــا و کمک ه ــز حمایت ه ــه؛ تمرک ــژه در ســطح پای ــات و پوشــش به وی ــه خدم ــی ب دسترس
دولــت در الیــه حمایتــی و پــس ازآن ســطوح نیمــه حمایتــی؛ ســاماندهی الیــه بیمــه ای در حداقــل دو 
ــا  ســطح بیمه هــای فراگیــر و بیمه هــای اجبــاری در جهــت توســعه شــمول آن به تمامــی خانوارهــا ب
اولویــت شــاغلین؛ اصــالح ســاختار ســازمانی الیــه بیمــه ای در جهــت همســویی، یکپارچگــی، وحــدت 
رویــه و افزایــش کارآمــدی؛ طراحــی بیمــه اجتماعــی فراگیــر خــاص شــاغلین کم درآمــد غیــر مــزد 
ــی  ــراد تبع ــاب اف ــا احتس ــتند و ب ــر هس ــون نف ــش میلی ــدود ش ــه ح ــمی ک ــر و غیررس و حقوق بگی
ــل  ــری از تحمی ــد؛ جلوگی ــر را تشــکیل می دهن ــون نف ــر حــدود بیســت میلی ــی بالغ ب ــا جمعیت آن ه
قوانیــن حمایتــی بــر صندوق هــای بیمه گــر؛ ممانعــت از ســرریز بــار مالــی مضاعــف بــر دوش دولــت؛ 
ــه توانمندســازی و پوشــش بیمــه ای جامعــه  ــا رویکــرد ب ــه حمایتــی ب ســاماندهی و ســطح بندی الی
ــق  ــی از طری ــای تکمیل ــازی بیمه ه ــتقیم؛ و استانداردس ــای مس ــی کمک ه ــل تدریج ــدف و تقلی ه
ــت  ــه )در جه ــرای هم ــان ب ــط یکس ــی و ضواب ــردی و گروه ــای ف ــه قرارداده ــالغ نمون ــب و اب تصوی

افزایــش اعتمــاد و تضمیــن حقــوق متقابــل(.
ــا تــالش کارشناســان و  در ایــن راســتا، اســناد سیاســتی نظــام تأمیــن اجتماعــی چندالیــه کشــور ب
صاحب نظــران کشــور در ایــن حــوزه تهیــه و تدویــن شــد. در کتــاب حاضــر ایــن اســناد بــه همــراه 
ــش  ــت. در بخ ــده اس ــاماندهی ش ــش س ــش بخ ــاب در ش ــن کت ــده اند. ای ــردآوری ش ــت ها گ پیوس
ــام  ــتی نظ ــناد سیاس ــس ازآن، اس ــت و پ ــده اس ــن ش ــت گذاری تبیی ــند سیاس ــی س اول روش شناس
ــن  ــه شــده اند. به طــور مشــخص، الگــوی کالن نظــام تأمی ــران ارائ ــه در ای ــی چندالی ــن اجتماع تأمی
اجتماعــی چندالیــه در ایــران به عنــوان ســند اول مطــرح شــده اســت. ســپس، ســند سیاســتی الیــه 
مســاعدت اجتماعــی، ســند سیاســتی الیــه بیمــه اجتماعــی پایــه و تکمیلــی، ســند سیاســتی نظــام 
تأمیــن اجتماعــی چندالیــه در حــوزه بیمــه اجتماعــی ســالمت و ســند سیاســتی شناســایی خانوارهــا 

ــه ترتیــب تبییــن شــده اند.  ــگاه اطالعــات اقتصــادی خانوارهــا ب و تشــکیل پای
واژگان کلیدی: نظام تأمین اجتماعی چند الیه، سطح بندی، عدالت، صندوق های بازنشستگی.
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عنوان: آزادی مالی برای حمایت اجتماعی

نویسنده: سازمان بین المللی کار- ژنو
مترجم: جعفر خیرخواهان

سال: 1395

چکیده 
بسیاری بر این باورند که هزینه های حمایت اجتماعی از توان مالی جامعه خارج است یا اینکه در دوره های 
تعدیل اقتصادی چاره ای به جز کاهش مخارج دولتی نیست. اما حتی در فقیرترین کشورها گزینه های دیگری 
نیز وجود دارد. این کتاب طیفی از گزینه ها را ارائه می دهد که به منظوِر گسترش آزادی عمل مالی  و ایجاد 
باز  از: 1(  منابع جهت سرمایه گذاری های اجتماعی می توان موردبررسی قرار داد. این گزینه ها عبارت اند 
تخصیص مخارج عمومی؛ 2( افزایش درآمدهای مالیاتی؛ 3( گسترش پوشش تأمین اجتماعی و درآمد حاصل 
از حق بیمه؛ 4( مذاکره جهت دریافت کمک و پرداخت های انتقالی؛ 5( حذف جریان های مالی غیرقانونی؛ 
6( استفاده از ذخایر مالی و ارزی؛ 7( استقراض یا استمهال بدهی موجود؛ و )۸( اتخاذ یک چهارچوب برای 

اقتصاد کالن مناسب تر. 
تمام گزینه های تأمین مالی که در این کتاب توصیف می شود از پشتیبانی بیانیه های سیاست گذاری سازمان 
ملل و نهادهای مالی بین المللی برخوردار است. دولت ها در سرتاسر جهان چندین دهه است که این گزینه ها 
را به کار می برند، و طیف وسیعی از گزینه های درآمدی را از خود نشان می دهند. در این کتاب تجربه این 
کشورها و تدابیری که به کار بسته اند تشریح شده است و منابع خوبی را برای برنامه ریزی و سیاست گذاری 

در این زمینه به دست می دهد.

واژگان کلیدی: آزادی مالی، حمایت اجتماعی، تأمین مالی، تأمین اجتماعی.
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عنوان: نظام های مستمری در 53 کشور جهان

نویسنده: ادوارد وایت هاوس
مترجمین: ندا شعرباف شعار- سمیره احمدی- پگاه فرزین پور

سال: 1395

چکیده
کتــاب چشــم اندازی بــر نظام هــای مســتمری در 53 کشــور جهــان، چکیــده ای از وقایعــی اســت کــه 
ــانی  ــرای اطالع رس ــا ب ــر دنی ــدی بازنشســتگی در سراس ــای درآم ــورد نظام ه ــی را در م ــل جامع تحلی

ــد. ــه می ده ــت گذاران ارائ ــه سیاس ــتر ب بیش

ایــن کتــاب گزارشــی اســت کــه ســازمان همکاری هــای اقتصــادی و توســعه در ســال 2005، بــا عنــوان 
نگاهــی بــه نظام هــای مســتمری: سیاســت های دولتــی در کشــورهای عضــو بــه چــاپ رســانید. ایــن 
کتــاب، عــالوه بــر کشــورهای مذکــور، بــه بررســی نظام هــای مســتمری در 23 کشــوری کــه عضــو ایــن 
ــا انتخــاب شــده اند:  ــف دنی ــان مناطــق مختل ــن کشــورها از می ــردازد. ای ــز می پ ــازمان نیســتند نی س
اروپــای شــرقی و آســیای مرکــزی، آمریــکای التیــن و کارائیــب، خاورمیانــه و شــمال آفریقــا ازجملــه 
ایــن مناطــق هســتند. حــدود یک چهــارم جمعیــت دنیــا و 5۸ درصــد کارگرانــی کــه در سراســر دنیــا 
ــد.  ــد در ایــن کشــورها قــرار گرفته ان به صــورت رســمی تحــت پوشــش نظام هــای بیمــه ای قــرار دارن

در ایــن کتــاب، نظــام مســتمری کشــورهای مختلــف به تفصیــل ذکــر شــده اســت و تمامــی عناصــر 
نظام هــای درآمــد بازنشســتگی ازجملــه مزایــای مبتنــی بــر آزمــون اســتطاعت مالــی، مســتمری های 
ــاری  ــتمری اجب ــای مس ــی و طرح ه ــش دولت ــد بخ ــر درآم ــی ب ــتمری مبتن ــای مس ــه و طرح ه پای
بخــش خصوصــی بــه تفکیــک بیــان شــده اند. کتــاب بــه بررســی جزئیــات ســازمانی، اجــزا و قوانیــن 
ــر  ــال پرســش های زی ــه دنب ــن اجــزا ب ــردازد. ای ــد بازنشســتگی می پ ــف نظــام درآم ــای مختل بخش ه
ــزی  ــه برنامه ری ــای مســتمری چگون ــراد در طرح ه ــن اف ــرار گرفت مطــرح می شــوند: تحــت پوشــش ق
می شــود؟ چــه فرضیاتــی در ایــن خصــوص وجــود دارنــد؟ فرضیــات پایــه ممکــن اســت بــه نفــع همــه 
افــراد نباشــد، امــا اهمیــت الگــوی نظام هــای مســتمری ازاین روســت کــه ارزش ایــن متغیرهــا ممکــن 
اســت تغییــر کنــد.در بخــش دیگــری از ایــن کتــاب، نتایــج اصلــی و تجربــی مطــرح شــده اند، ازجملــه 

شــرایط آتــی احــراز مســتمری بــرای کارگــران کنونــی بــا ســطوح درآمــدی متفــاوت. 

واژگان کلیدی: مستمری، صندوق های بازنشستگی، تأمین اجتماعی.
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نویسنده: فرانچسکو پائولوچی
مترجم: حکیمه مصطفوی

سال: 1395

چکیده  
علی رغم رشد سریع مطالعات اقتصادی مربوط به تعامل میان برنامه های تأمین مالی مراقبت های سالمت، 
این موضوع هنوز در صدر توجهات قرار دارد. این کتاب به دنبال مشارکت در ادبیات مربوط به تأمین مالی 
مراقبت های سالمت و بیمه ها است تا از این طریق رویکردهایی در مورد چارچوب بیمه های تکمیلی، بیمه 

پایه سالمت و برنامه های تأمین مالی ارائه دهد.
این کتاب حاوی مطالب ارزشمندی است؛ زیرا بیمه تکمیلی سالمت به عنوان جایگزینی برای تأمین مالی 
مشارکتی که به طور کارآمد باعث افزایش کارایی و حق انتخاب مشتریان می گردد و از سوی سیاست گذاران 
و تحلیل گران سالمت موردتوجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر امروزه رقابت در بازارهای بیمه تکمیلی 
البته  ابزاری برای رسیدن به افزایش کارایی و حق انتخاب مشتریان موردتوجه است.  سالمت به عنوان 
ممکن است وابستگی فزاینده به بازارهای رقابتی و آزاد برای بیمه تکمیلی سالمت، دسترسی به آن را 
برای گروه های آسیب پذیر کاهش دهد. علت آن است که رقابت باعث می شود بیمه گران بر اساس میزان 
مخاطره پذیری افراد، حق بیمه های متفاوتی برای آن ها تدوین نمایند. این راهبردها ممکن است باعث 

تعیین حق بیمه های باال یا حتی عدم پوشش گروه های آسیب پذیر و با مخاطره باال گردد.
این کتاب نتیجه تحقیقات نویسنده در فاصله سال های 2002 تا 2007 است؛ یعنی زمانی که به عنوان 
دانشجو روی پایان نامه مقطع دکترای خود با عنوان »تدوین برنامه های تأمین مالی مراقبت های سالمت 
پایه و تکمیلی: پیامدهای آن بر کارایی و تأمین مالی« در دپارتمان مدیریت و سیاست گذاری سالمت 
دانشگاه اراسموس  روتردام  مشغول مطالعه بوده است. هدف این کتاب، تدوین یک چارچوب نظری نو 
و قوی برای تحلیل مفاهیم اقتصادی است تا از این طریق طرحی مناسب برای برنامه های بیمه و تأمین 
مالی مراقبت های سالمت طراحی نماید و همچنین زمینه را برای تحلیل تجربی کارایی و هزینه-اثربخشی 

تعامالت پیچیده میان منابع مالی بیمه پایه و بیمه تکمیلی فراهم نماید.

واژگان کلیدی: بیمه های اجتماعی، تأمین مالی مراقبت های سالمت، سیاستگذاری سالمت.

عنوان: بیمه و تأمین مالی مراقبت های سالمت
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عنوان: اقتصاد سیاسی اصالحات بازنشستگی 

نویسنده: اولیور پامپ
مترجم: علیرضا اشرفی احمد آباد

سال: 1395

چکیده
ایــن کتــاب بــا اتــکا بــه تحقیقــات موجــود درزمینــۀ نظام هــای بازنشســتگی و اصــالح آن هــا قصــد 
ــت  ــد سیاس ــان می دهن ــه نش ــد ک ــی کن ــی را بررس ــی فعل ــاد سیاس ــای اقتص ــدا مدل ه دارد ابت
بازنشســتگی بیشــتر یــک مســئله سیاســی اســت. ســپس اثبــات می کنــد کــه هرگونــه اصــالح در 
بازنشســتگی تــا حــدود زیــادی تغییــر در سیاســت بــاز توزیــع اســت. در ادامــه و در مهم تریــن بخــش 
ــور  ــه به ط ــم ک ــداع می کنی ــام بازنشســتگی اب ــرای نظ ــدل اقتصــاد سیاســی ب ــک م ــاب ی ــن کت ای
ــن برخــی از مشــوق های سیاســی  ــف و همچنی ــای ســنی مختل مشــخص ســالیق سیاســی گروه ه
ــت  ــن رو، سیاس ــد؛ ازای ــاظ می کن ــی را لح ــو سیاس ــتگی و ج ــام بازنشس ــدازه نظ ــی از ان ــه ناش پای
بازنشســتگی بــا توجــه بــه تــوازن مالــی بــا ســایر محصــوالت سیاســت عمومــی بررســی می شــود. 
مــدل ســاده بــه وجــود آمــده کــه نســل های مختلــف در آن همپوشــانی دارنــد، امــکان بــه دســت 
آوردن آســان ســالیق سیاســی در گروه هــای مختلــف ســنی را فراهــم می کنــد. بااین حــال، هنــگام 
تحلیــل چشــم انداز اصــالح بازنشســتگی، ایــن به تنهایــی کافــی نیســت؛ چراکــه ســالیق سیاســی را 

بایــد از طریــق فراینــد انتخابــات جمــع آوری کــرد.

آثــار موجــود درزمینــۀ اقتصــاد سیاســی ایــن فراینــد جمــع آوری را بیشــتر بــا ایــن فــرض تحلیــل 
کرده انــد کــه یــک نظــام دموکراســی مســتقیم بــا همه پرســی از مــردم وجــود دارد یــا تنهــا شــرایط 
ــی را  ــای انتخابات ــف نظام ه ــواع مختل ــر ان ــه تأثی ــد، بی آنک ــل کرده ان ــی را تحلی ــی نیابت دموکراس
لحــاظ کننــد. ایــن کتــاب قصــد دارد ایــن کمبــود را برطــرف کنــد. بــا توجــه بــه ســنت تحقیقاتــی 
موجــود در اقتصــاد سیاســی، ایــن کتــاب ســعی دارد بــا تمرکــز بــر ســالیق سیاســی رأی دهنــدگان 
و شــیوه جمــع آوری ایــن ســالیق از طریــق نهادهــای انتخاباتــی داخلــی یــک تحلیــل نظــری ارائــه 
دهــد. ایــن تمرکــز امــکان بررســی حالت هــای مختلــف ازلحــاظ امکان پذیــری و سمت وســو اصــالح 
ــه  ــدل، ب ــن م ــت آمده از ای ــات به دس ــی از فرضی ــت، برخ ــد. درنهای ــم می کن ــتگی را فراه بازنشس
شــکل موقــت بــا اســتفاده از داده هــای نظرســنجی از 21 کشــور بــا اســتفاده از برنامــۀ بین المللــی 

ــوده می شــوند.  ــی  آزم نظرســنجی اجتماع

واژگان کلیدی: اقتصاد سیاسی، نظام های بازنشستگی، اصالحات، سیاست های بازتوزیعی، تأمین مالی.
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تهیه و تدوین: اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی )ایسا(
مترجم: رضا امیدی

سال: 1395

چکیده 
کتاب حاضر به چگونگی انتقال و پیاده سازی نتایج پژوهش در حوزۀ سیاست گذاری می پردازد. در این کتاب 
با بیان شواهدی از تجربۀ کشورهای درحال توسعه این موضوع بررسی شده است. نویسندگان کتاب سعی 
کرده اند با درک موقعیت سیاست گذاران و سازمان ها در مواجهه با مسائل مختلف، انواعی از تکنیک های 
کّمی و کیفی پژوهش را متناسب با مسائل تخصصی این حوزه بیان کنند. ازاین رو، محتوای کتاب شاید 
بیش از آنکه مناسب پژوهش های دانشگاهی باشد، برای پژوهش های خاص سیاست گذاری مناسب است و 

آموخته های بسیاری برای سیاست گذاران فراهم می کند.
در بخش اول کتاب به این موضوع پرداخته می شود که چگونگی میزان اثرگذاری پژوهش به شیوۀ به کار 
بستن و شیوۀ انتقال نتایج پژوهش بستگی دارد. سازمان های تأمین اجتماعی باید پیوسته انطباق یابند تا 
بتوانند عملکرد سازمان و خروجی و نتایج برنامه ها را بهبود ببخشند. در بخش دوم کتاب توضیح می دهد 

که رابطۀ سیاست گذاری و پژوهش در سازمان های تأمین اجتماعی چگونه است. 
بخش سوم مراحل مختلف مدیریت فرایند پژوهش را بررسی می کند. سازمان باید بداند چگونه می تواند 
خود را با کل فرایند طراحی و پیشبرد پژوهش و به کارگیری یافته های آن انطباق دهد. این انطباق به نوبۀ 
خود سازمان را نسبت به مفید بودن خروجی های پژوهش و درنتیجه مصرف بهینۀ منابع مالی پژوهش 
مطمئن می سازد.  بخش چهارم کتاب فنون پژوهش آماری در تأمین اجتماعی را توضیح می دهد؛ شامل 
و ذخیرۀ  تکنیک های گردآوری  و  داده های موردنیاز  داده ها، طبقه بندی های مختلف  نظام  و  شاخص ها 
داده ها. شاخص های مناسب و صحیح، و داده های به روز و کامل برای دستیابی به حکمرانی خوب ضروری 
است. بخش پنجم بر پژوهش اکچوئری تمرکز دارد، شامل پرسش هایی درزمینۀ مدل سازی، بودجه های 
اجتماعی، و مدل های مختلف اکچوئری که باید مطالعه شود.  بخش ششم کتاب نمایی کلی از مفاهیم پایه، 
مسائل واقعی و ابزار مختلف پژوهش کیفی ارائه می دهد. بخش هفتم، رویکردهای فراگیر به سیاست گذاری 
و سایر گونه های شواهد و مستندات و نحوۀ استفاده از آن ها را در برمی گیرد. گرچه از منابع داده های کّمی 
در تهیۀ برخی انواع مستندات استفاده می شود، اما منابع کیفی نقش مهم تری در طراحی سیاست ها دارند. 
درنهایت در بخش هشتم کتاب نقش انواع مختلف ارزشیابی در پژوهش تأمین اجتماعی توضیح داده 
می شود. ارزشیابی برآوردی از عملکرد برنامه ها و سیاست ها ارائه می دهد، میزان تأثیر آن بر افراد، خانواده ها، 

جماعت ها، و اهداف توسعۀ ملی را می سنجد، و موفقیت ها و ناکامی ها را مستندسازی می کند.
واژگان کلیدی: پژوهش، سیاست گذاری اجتماعی، اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی، بودجه های اجتماعی.

عنوان: راهنمای عملی پژوهش و سیاست گذاری در حوزه                  
تأمین اجتماعی
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عنوان: ضرورت بازنویسی قوانین اقتصادی: برنامه ای برای رشد و         
رونق فراگیر 

نویسنده: ژوزف استیگلیتز
مترجم: زهرا کریمی

سال: 1395

چکیده
ایــن کتــاب نشــان می دهــد کــه افزایــش نابرابــری در امریــکا حاصــل اعمــال سیاســت های نئولیبرالــی 
در ایــن کشــور بــوده کــه قوانیــن و قواعــدی را در تاروپــود امریــکا تنیــده کــه بــر مبنــای آن بخــش 
ــد و  ــتاوردهای اقتصــادی را تصاحــب می کنن ــع حاصــل از دس ــن کشــور مناف ــت ای ــی از جمعی اندک
ــان  ــاب نش ــن کت ــتیگلیتز در ای ــد. اس ــادی بی بهره ان ــد اقتص ــب رش ــت از مواه ــم جمعی ــش اعظ بخ
ــوداگرانه در  ــای س ــه فعالیت ه ــه ب ــت ک ــاری اس ــام بیم ــی نظ ــاد نئولیبرال ــام اقتص ــه نظ ــد ک می ده
ــه  ــار ب ــتم بیم ــن سیس ــد. در ای ــاداش می ده ــد پ ــرمایه گذاری های مول ــش از س ــی بی ــای مال بازاره
ناگزیــر گرایــش بــه نــوآوری کاهــش می یابــد و بــه رشــد بلندمــدت آســیب وارد می شــود. بــه ســخنی 

دیگــر، اگــر نظــام ســرمایه داری کنتــرل نشــود می توانــد بــه نتایــج فاجعــه بــاری منجــر شــود.
ــی  ــت های مالیات ــال سیاس ــا اعم ــاً ب ــری صرف ــش نابراب ــه کاه ــد ک ــح می کن ــاب تصری ــن کت اای
ــر نحــوۀ توزیــع درآمــد دارد؛  ــر بازارهــا تأثیــر تعیین کننــده ای ب ــر نیســت. قواعــد حاکــم ب امکان پذی
به عــالوه، صاحبــان ســرمایه قادرنــد کــه بــر تدویــن و اجــرای قوانیــن در جهــت تأمیــن منافــع خــود، 
اعمال نفــوذ کننــد. بایــد بــر اســاس شــناخت دقیــق ســازوکار اقتصــاد کشــور، قواعــد و قوانیــن جدیدی 
را بــرای سالم ســازی بخش هــای اقتصــادی تدویــن کــرد. در ایــن راســتا اســتیگلیتز بــر تحقــق هــدف 
اشــتغال کامــل و توانمندســازی کارگــران، بــرای کاهــش فقــر و نابرابــری و تضمیــن رشــد اقتصــادی 

ــد. ــد می کن تأکی
ــی در  ــرات گســترده و جامع ــد تغیی ــردم، بای ــدۀ م ــی فزاین ــق و نارضایت ــری عمی ــه نابراب ــا توجــه ب ب
ســاختارهای اقتصــادی ایجــاد شــود تــا در کوتاه مــدت ســطح رفــاه خانوارهــای کم درآمــد و 
متوســط الحال بهبــود یابــد و در بلندمــدت نــوآوری، ســرمایه گذاری و تولیــد و اشــتغال مولــد تقویــت 

شــود.  
هرچنــد ایــن کتــاب بــه تحلیــل مشــکالت اقتصــادی امریــکا و ارائــۀ راهکارهــای مناســب بــرای ایــن 
کشــور می پــردازد ولــی کتــاب مفیــدی بــرای خواننــدۀ ایرانــی نیــز هســت زیــرا عــالوه بــر شــناخت 
ریشــه های تشــدید فقــر و نابرابــری در نظــام نئولیبرالــی، ترکیــب مناســبی از ســازوکار بــازار و مداخلــۀ 
ــام  ــای نظ ــا آرمان ه ــه ب ــد ک ــت می ده ــه دس ــی ب ــت اجتماع ــد و عدال ــن رش ــرای تضمی ــت ب دول

ــد. ــاق می یاب ــران انطب جمهــوری اســالمی ای
واژگان کلیدی: نابرابری، بحران سرمایه داری، قوانین اقتصادی، نئولیبرالیسم.
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مؤلف: ملبورن مرسر
مترجم: مریم جوالیی مقدم

سال: 1395

چکیده
در این کتاب پس از تحلیل و بررسی مدل های اقتصاد سیاسی فعلی، نقش امور سیاسی در سیاست های 
بازنشستگی مشخص شده و سپس، مدلی از اقتصاد سیاسی برای نظام بازنشستگی معرفی شده است که 

به طور مشخص، سالیق سیاسی گروه های سنی مختلف را لحاظ می کند.
امروزه همۀ نظام های بازنشستگی در سراسر جهان، اعم از دولتی و خصوصی، نسبت به گذشته زیر فشار 
بیشتری هستند. بسیاری از کشورها یا در پی اصالحاتی در نظام بازنشستگی شان هستند یا اصالحاتی را 
اعمال کرده اند. در این فضای جهانی تغییر، خیلی مهم است که همراه با همدیگر یاد بگیریم که بهترین 
عملکرد ممکن، برای زمان حال و آینده، چیست؟ این کتاب ویرایش هفتم از گزارش »شاخص بازنشستگی 
جهانی ملبورن مرسر« است و درواقع پژوهشی است در این حوزه که نظام بازنشستگی 25 کشور جهان با 

سیاست ها و عملکردهای متفاوت، را مقایسه می کند.
بسیاری از چالش ها و دشواری های مرتبط با پیر شدن جمعیت در میان کشورهای مختلف صرف نظر از 
تفاوت های اجتماعی، سیاسی، تاریخی و اقتصادی آن ها یکسان است. اصالحات و تغییرات ضروری برای 
رویارویی با این مشکالت نیز یکسان هستند و همگی مرتبط اند با مسائلی از قبیل سن بازنشستگی، تشویق 
افراد به اشتغال طوالنی تر، میزان پول پس انداز برای بازنشستگی، مسائل مربوط به طراحی نظام مزایا برای 

جلوگیری از کسر شدن مزایا پیش از سن بازنشستگی.
در این کتاب به بررسی این نکات پرداخته شده است که آیا نظام های بازنشستگی قادر به ارائۀ خدمات 
در آینده خواهند بود؟ نکتۀ جالب و قابل توجه این است که برخی کشورها سن مشارکت نیروی کار را 
باقی مانده است. ما همچنین شاهد نوسانات  ثابت  باال برده اند درحالی که سن کاری در سایر کشورها 
قابل توجهی در ارزش دارایی های بازنشستگی )به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی( بودیم که عموماً 

به دلیل بحران های مالی جهانی و تفاوت در تخصیص دارایی ها بوده است.
هدف اصلی این کتاب بررسیدن و آزمودن نظام درآمد بازنشستگی کشورهای مختلف با استفاده از بیش از 
40 شاخص است. هدف مهم دیگر کتاب مشخص کردن محدودیت ها و نارسایی های نظام های بازنشستگی 
کشورهای مختلف و ارائه پیشنهادهایی اصالح جویانه است که منجر به ارائۀ مزایای بازنشستگی بیشتر، 

افزایش پایداری و بقای نظام در درازمدت و افزایش اعتماد به نظام بازنشستگی شوند. 

واژگان کلیدی: اقتصاد سیاسی، نظام بازنشستگی، اصالحات، سن بازنشستگی، شاخص بازنشستگی 
جهانی ملبورن مرسر.

عنوان: شاخص های جهانی بازنشستگی؛ آیا صندوق های 
بازنشستگی قادر به ارائه خدمات خواهند بود؟
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عنوان:  مجموعه سخنرانی های نشست های تخصصی هفته کارگر 

تهیه و تدوین: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
سال: 1395

چکیده
ایــن کتــاب مجموعــه ســخنرانی های ارائه شــده در »نشســت های تخصصــی هفتــه کارگــر« در 
ــش  ــی پژوه ــه عال ــت مؤسس ــه هم ــت ها ب ــن نشس ــود. ای ــامل می ش ــال 1395 را ش ــت س اردیبهش
ــهم  ــش و س ــوزه » نق ــه ح ــخنرانی ها در س ــاب س ــن کت ــده اند. در ای ــزار ش ــی برگ ــن اجتماع تأمی
ــش روی  ــای پی ــران«، و » چالش ه ــی و کارگ ــای اجتماع ــور«، »بیمه ه ــاد کش ــروی کار در اقتص نی
ــهم  ــورد س ــی در م ــت اول مباحث ــت. در نشس ــه اس ــام گرفت ــران« انج ــری در ای ــکل های کارگ تش
ــود و  ــه می ش ــود ارائ ــد می ش ــور تولی ــه در کش ــزوده ای ک ــران در ارزش اف ــروی کار ای ــران و نی کارگ

ــرد. ــرار می گی ــث ق ــری موردبح ــه کارگ ــکالت جامع ــائل و مش مس

ــوط  ــائل مرب ــی، مس ــی و اجرای ــه علم ــران« از دو جنب ــی و کارگ ــای اجتماع ــت دوم »بیمه ه در نشس
بــه کارگــران و تعامــل و ارتبــاط ایــن مســائل بــا مفاهیــم حــوزه رفــاه و تأمیــن اجتماعــی موردبررســی 
قــرار می گیــرد. همچنیــن در ایــن نشســت بحــث بحــران صندوق هــای بازنشســتگی و پیامدهــای آن 
ــی  ــای اجتماع ــای بیمه ه ــران در حوزه ه ــش روی کارگ ــکالت پی ــن مش ــر و همچنی ــه کارگ ــر طبق ب

ــرد. ــرار می گی ــث ق موردبح

ــران و چالش هــای پیــش رو و راه هــای  در نشســت ســوم مباحثــی ماننــد تشــکل های کارگــری در ای
غلبــه بــر آن هــا، پیشــینه و تاریخچــه 100 ســاله جنبــش کارگــری و تشــکل های کارگــری در ایــران 
و چالش هــای ایــن تشــکل ها و مســائلی ماننــد عــدم همگنــی ایــن تشــکل ها، موقتــی بــودن 
ــرای ایــن تشــکل ها  فعالیت هــای آن هــا، تهدیدهــای سیاســی و امنیتــی از جانــب صاحبــان قــدرت ب

ــه می شــود.  ــا ارائ ــا آن ه ــه ب ــرای مقابل ــی ب و راهکارهای

همچنیــن در انتهــای هرکــدام از ایــن ســه بخــش کتــاب، پرســش و پاســخ های انجام گرفتــه در بیــن 
حضــار و ســخنرانان نیــز ارائــه شــده اســت.

واژگان کلیدی: هفته کارگر، بیمه های اجتماعی، تشکل های کارگری، صندوق های بازنشستگی.
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نویسنده: ژوزف استیگلیتز
مترجم: زهرا کریمی

سال: 1395

چکیده
ایــن کتــاب نشــان می دهدکــه افزایــش نابرابــری در امریــکا حاصــل اعمــال سیاســت های نئولیبرالــی در 
ایــن کشــور بــوده کــه قوانیــن و قواعــدی را در تاروپــود امریــکا تنیــده کــه بــر مبنــای آن بخــش اندکــی 
از جمعیــت ایــن کشــور منافــع حاصــل از دســتاوردهای اقتصــادی را تصاحــب می کننــد و بخــش اعظــم 
ــد. اســتیگلیتز در ایــن کتــاب نشــان می دهــد کــه نظــام  جمعیــت از مواهــب رشــد اقتصــادی بی بهره ان
ــی بیــش از  ــه فعالیت هــای ســوداگرانه در بازارهــای مال ــی نظــام بیمــاری اســت کــه ب اقتصــاد نئولیبرال
ــوآوری  ــه ن ــش ب ــر گرای ــه ناگزی ــار ب ــتم بیم ــن سیس ــد. در ای ــاداش می ده ــد پ ــرمایه گذاری های مول س
کاهــش می یابــد و بــه رشــد بلندمــدت آســیب وارد می شــود. بــه ســخنی دیگــر، اگــر نظــام ســرمایه داری 

کنتــرل نشــود می توانــد بــه نتایــج فاجعــه بــاری منجــر شــود.
اایــن کتــاب تصریــح می کنــد کــه کاهــش نابرابــری صرفــاً بــا اعمــال سیاســت های مالیاتــی امکان پذیــر 
نیســت. قواعــد حاکــم بــر بازارهــا تأثیــر تعیین کننــده ای بــر نحــوۀ توزیــع درآمــد دارد؛ به عــالوه، صاحبــان 
ســرمایه قادرنــد کــه بــر تدویــن و اجــرای قوانیــن در جهــت تأمیــن منافــع خــود، اعمال نفــوذ کننــد. بایــد 
ــرای سالم ســازی  ــدی را ب ــن جدی ــد و قوانی ــق ســازوکار اقتصــاد کشــور، قواع ــر اســاس شــناخت دقی ب
ــل و  ــتغال کام ــدف اش ــق ه ــر تحق ــتیگلیتز ب ــتا اس ــن راس ــرد. در ای ــن ک ــادی تدوی ــای اقتص بخش ه

توانمندســازی کارگــران، بــرای کاهــش فقــر و نابرابــری و تضمیــن رشــد اقتصــادی تأکیــد می کنــد.
بــا توجــه بــه نابرابــری عمیق و نارضایتــی فزایندۀ مــردم، باید تغییــرات گســترده و جامعی در ســاختارهای 
ــود  ــط الحال بهب ــد و متوس ــای کم درآم ــاه خانواره ــطح رف ــدت س ــا در کوتاه م ــود ت ــاد ش ــادی ایج اقتص

یابــد و در بلندمــدت نــوآوری، ســرمایه گذاری و تولیــد و اشــتغال مولــد تقویــت شــود.  
هرچنــد ایــن کتــاب بــه تحلیــل مشــکالت اقتصــادی امریــکا و ارائــۀ راهکارهــای مناســب برای این کشــور 
می پــردازد ولــی کتــاب مفیــدی بــرای خواننــدۀ ایرانــی نیــز هســت زیــرا عــالوه بــر شــناخت ریشــه های 
تشــدید فقــر و نابرابــری در نظــام نئولیبرالــی، ترکیــب مناســبی از ســازوکار بــازار و مداخلــۀ دولــت بــرای 
ــا آرمان هــای نظــام جمهــوری اســالمی  ــه دســت می دهــد کــه ب ــت اجتماعــی ب تضمیــن رشــد و عدال

ــد. ــاق می یاب ــران انطب ای
واژگان کلیدی: نابرابری، بحران سرمایه داری، قوانین اقتصادی، نئولیبرالیسم.

عنوان: ضرورت بازنویشی قوانین اقتصادی در آمریکا
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عنوان: مدیریت صندوق های بازنشستگی: حکمرانی،          
پاسخگویی و سیاست های سرمایه گذاری

نویسنده: آلبرتو آر. موسالم و رابرت جی. پاالسیوس
مترجم: محمد رضا فرهادی پور

سال: 1395

چکیده
ایــن کتــاب مجموعــه مقــاالت دومیــن کنفرانــس بانــک جهانــی دربــارۀ صندوق هــای بازنشســتگی 
عمومــی، حکمرانــی، پاســخگویی و شــفافیت ایــن صندوق هــا اســت. مســائل مطــرح شــده در ایــن 
ــایر  ــی و س ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ــا مســائل و مشــکالتی اســت ک ــط ب ــاب، مشــخصاً مرتب کت
ــتگی  ــای بازنشس ــد. صندوق ه ــه گریبان ان ــت ب ــا دس ــا آن ه ــران ب ــتگی ای ــای بازنشس صندوق ه
درزمینــۀ ایــن قبیــل مســائل و مشــکالت و راه حــل آن هــا از فقــر خاصــی رنــج می برنــد و تابه حــال 
ــه  ــرار گرفت ــا ق ــر موردتوجــه آن ه ــی، پاســخگویی و شــفافیت کمت ــز مســائلی همچــون حکمران نی
ــه از  ــازمان ک ــن س ــش روی ای ــدۀ پی ــی و آین ــن اجتماع ــازمان تأمی ــی س ــرایط فعل ــا ش ــت. ام اس
ــع و  ــری مناب ــن سربه س ــدوق و همچنی ــن صن ــش ای ــت پوش ــت تح ــه جمعی ــوط ب ــائل مرب مس
ــای  ــت دارایی ه ــه ســرمایه گذاری و مدیری ــوط ب مصــارف آن ناشــی می شــود، به ناچــار مســائل مرب

ــد.  ــرار می ده ــی ق ــت خاص ــدوق را در موقعی ــن صن ای

اقتصــاد سیاســی صندوق هــای  ایــن کتــاب  از مهم تریــن موضوعــات مطرح شــده در  یکــی 
ــا  بازنشســتگی اســت و این کــه دولــت منابــع ایــن صندوق هــا را در راســتای منافعــی به غیــراز مزای
ــن  ــت ای ــن اس ــر، ممک ــوی دیگ ــد. از س ــه کار می گیرن ــا ب ــان آن ه ــتگی ذی نفع ــوق بازنشس و حق
ــرای ایجــاد روابــط سیاســی تبدیــل و کارکــرد اصلــی خــود دور شــوند. هــر  صندوق هــا به جایــی ب
ــص در  ــته و متخص ــران شایس ــری مدی ــال به کارگی ــوند، احتم ــی تر ش ــا سیاس ــن صندوق ه ــه ای چ
ــی  ــص گرای ــود. تخص ــر می ش ــان ضعیف ت ــه، پاسخ گویی ش ــر و درنتیج ــف کمت ــای مختل حوزه ه
در مشــاغل مدیریتــی و ســرمایه گذاری صندوق هــای بازنشســتگی امــری بســیار حیاتــی اســت کــه 

ــذارد.   ــر آن صحــه می گ ــاب ب ــن کت تجــارب نویســندگان ای

واژگان کلیدی: صندوق های بازنشستگی، حکمرانی، سیاست های سرمایه گذاری، پاسخگویی. 
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نویسنده: پی یر بوردیو
مترجم: حسن چاوشیان

سال: 1395

چکیده 
کتاب » ساختارهای اجتماعی اقتصاد« به ارائۀ نمونه ای زنده و روشن، از رویکرد تاریخی چند روشی برای 
تبیین پدیده های اقتصادی می پردازد؛ بیشتر حجم کتاب وقف ارائۀ تصویر تجربی متقاعدکننده ای از برنامۀ 
ساخت گرایانه ای شده است که بوردیو به مثابۀ بدیلی برای اقتصاد ارتدوکس و همچنین رویکرد شبکه ای 
حاکم بر جامعه شناسی اقتصادی آمریکایی پیشنهاد می کند. این کتاب تحلیلی دربارۀ تغییرات میدان 
مسکن در فرانسه- تبدیل مناطق مسکونی استیجاری و پُرتراکم به خانه های شخصی تک واحدی در مناطق 

مسکونی کم تراکم در دهۀ هشتاد است. 
در این مطالعۀ تجربی مفصل و همه جانبه، در هر فصل جنبۀ متفاوتی از این پدیده بررسی شده است. 
بوردیو طیفی از روش های کمی و کیفی را به کارمی گیرد تا دگرگونی این میدان را بررسی کند، از مالحظۀ 
شکل گیری و تکوین سیاست های کلیدی مالی و برنامه ای که بازار اجاره و مسکن را پی ریزی کردند تا 
تغییرات ساختار صنعت ساختمان و تغییر شالودۀ طبقاتی مالکیت خانه، دالیل کنشگران برای خریدن 
خانه هایی که ساکن آن هستند و برداشت های بعدی آن ها دربارۀ این تصمیمشان. بوردیو برای تبیین کنش 
اقتصادی به جای اتکا به مفهوم »عقالنیت« بافهم دقیق و تجربی برساخت تاریخی ریختار کنشگران سروکار 
دارد. بسیاری از نتایج تحلیل های بوردیو روی اقدامات دولت در بخش مسکن، به خصوص تأثیر مقروض 
شدن افراد و کاهش فاصلۀ میان چپ و راست سیاسی داللت های مهمی برای خوانندگان ایرانی خواهد 
داشت. وجه شایان ذکر دیگر »ساختارهای اجتماعی« این است که بوردیو به شدت از سه مفهوم کلیدی اش، 
عادتواره، میدان و انواع مختلف سرمایه کمک می گیرد. در این اثر نه تنها چگونگی انجام تحلیل تجربی از 
چند مبحث اقتصادی را به کمک سه مفهوم کلیدی بوردیو روشن می کند، بلکه بهرۀ مهمی نیز ازنظریۀ 

بازار او می گیرد. 
با فصل کوتاهی دربارۀ »ریشه های رنج و عذاب خرده بورژواها « پایان  »ساختارهای اجتماعی اقتصاد« 
می یابد. بوردیو اشاره می کند که خریداران اغلب چنان مشتاق داشتن یک خانه هستند که حاضرند برایش 
متحمل رنج نیز بشوند. ممکن است الزم شود حتی شغل اضافه ای بگیرند، ساعات زیادی صرف رفت وآمد 
کنند یا چنان که بعدها از آن به شدت پشیمان می شوند- از مرکز به حومه شهر نقل مکان کنند. بوردیو 
اشاره می کند که تصمیم هایی از این نوع، منتج به گونه ای از رنج اجتماعی می شود که آن را با عنوان »رنج 

و عذاب خرده بورژواها«  نام می برد. 
واژگان کلیدی: ساختاراجتماعی، سیاست های مالی، عقالنیت، کنش اقتصادی، بازار مسکن فرانسه.

عنوان: ساختارهای اجتماعی اقتصاد
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عنوان:  چالش ها و راهکارهای امنیت: چالش ها و راهکارهای 
امنیت فضای تبادل اطالعات در حوزه تأمین اجتماعی 

تهیه و تدوین: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
سال: 1396

چکیده
کتــاب حاضــر حــاوی مجموعــه ســخنرانی های کارشناســان حــوزه امنیــت و فضــای مجــازی اســت کــه 
در همایــش »چالش هــا و راهکارهــای امنیــت فضــای تبــادل اطالعــات در حــوزه تأمیــن اجتماعــی« 

ــده اند. ــه ش ارائ

ســازمان تأمیــن اجتماعــی به عنــوان بزرگ تریــن ســازمان عمومــی غیردولتــی ایــران بــا اطالعــات بیــش 
از نیمــی از جمعیــت کشــور ســروکار دارد. بــا توجــه بــه تنــوع کســب وکار، عــالوه بــر ارائــه خدمــات 
حضــوری کــه از طریــق 53۸ شــعبه ، 177 کارگــزاری رســمی، 74 بیمارســتان ملکــی و 2۸۸ مرکــز 
ســرپایی انجــام می شــود، بســیاری از خدمــات ایــن ســازمان ازجملــه؛ ســرویس ســوابق بیمه شــدگان، 
دریافــت حق بیمــه کارفرمایــان، ســرویس بیمــه اتبــاع خارجــی و ایرانیــان خــارج از کشــور، دریافــت 
ــع  ــتم جام ــی، سیس ــخه الکترونیک ــی CRM، نس ــات مردم ــرویس ارتباط ــان ، س ــه کارفرمای حق بیم
بیمارســتانی)HIS(، سیســتم خســارات متفرقــه و ســرویس اســتحقاق درمــان به صــورت الکترونیکــی و 
از طریــق شــبکه اینترنتــی ارائــه می گــردد. بدیهــی اســت ارائــه خدمــات در فضــای مجــازی می توانــد 

در معــرض تهاجــم مجرمــان اینترنتــی قــرار گیــرد.

در ایــن راســتا کتــاب حاضــر بــا عنایــت بــه ایــن موضــوع کــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا داده هــای 
بــزرگ و ایجــاد انبــار داده بــر روی بســترهای مجــازی ســروکار دارد، بــه ایــن پرســش می پــردازد کــه 
ــایبری  ــای س ــده در فض ــات ارائه ش ــات و خدم ــوع اطالع ــزرگ و متن ــم ب ــن حج ــوان ای ــه می ت چگون
ــرل و  ــت، کنت ــود دارد، مدیری ــات وج ــاوری اطالع ــای فن ــه در فض ــاختارهایی ک ــه س ــه ب ــا توج را ب
پــردازش کــرد تــا از دســتبرد مجرمــان اینترنتــی در امــان باشــد. جهــت پاســخگویی بــه ایــن مســئله 
ــا حــوزه  چنــد تــن از اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه ها، پژوهشــگاه فنــاوری و ســازمان های مرتبــط ب
ــه در  ــه ای ک ــد. مجموع ــود پرداخته ان ــای خ ــرات و راهکاره ــه نظ ــه نقط ــه ارائ ــادل داده ب ــای تب فض
پیــش رو داریــد ماحصــل مقــاالت و ســخنرانی های ارائه شــده در همایــش امنیــت اطالعــات اســت و 
ــای  ــای فضــای مجــازی، تهدیده ــت داده و دسترســی پذیری، تهدیده ــد امنی ــی مانن شــامل موضوعات
درون ســازمانی تبــادل اطالعــات، امنیــت در ســرویس های نوظهــور، دفــاع ســایبری، مدیریــت داده هــای 
ــدات  ــش تعه ــای آن و نق ــه مجــازی و ضرورت ه ــت بیم ــی، وضعی ــم اینترنت ــی، بررســی جرائ اطالعات

فــردی و شــغلی کارکنــان در امنیــت اطالعــات اســت.

واژگان کلیدی: امنیت، فضای مجازی، حراست، تبادل اطالعاتی، جرائم اینترنتی، سازمان تأمین اجتماعی.
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نویسنده: انگس دیتون
مترجم: محمد رضا فرهادی پور

سال: 1396

چکیده 
خالصه: انگس دیتون اقتصاددان اسکاتلندی-آمریکایی و استاد دانشگاه پرینستون آمریکا است که در سال 
2015 جایزه نوبل را برای سه دهه مطالعه و تحقیقات در حوزه درآمد، هزینه، رفاه، فقر و سالمت دریافت 
کرده است. کتاب »فرار بزرگ« به تبیین و تشریح رابطه بین این موارد می پردازد و حاوی ایده های اصلی 
دیتون است. دیتون در این کتاب به ارزیابی سالمت، ثروت و ریشه های نابرابری و رفاه در سراسر جهان 
می پردازد. »فرار بزرگ« داستان فرار مردم از فقر، بیماری ها، مشکالت بهداشتی و رنج به سوی رفاه، سالمت و 
توسعه و پیشرفت است. اما در این فرار کسانی جا مانده اند و بدون گفتن داستان آن ها، نمی توان داستان فرار 
به سوی رفاه و توسعه را بیان کرد. دیتون بر این باور است که نابرابری در جهان روزبه روز در حال گسترش 
است، اما در حال حاضر زندگی افراد نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است. دیتون در این کتاب بیش از هر 
چیز به این پرسش می پردازد که آیا افزایش درآمد کمک مؤثری به افزایش بهداشت و سالمت می کند؟ پاسخ 
او منفی است. نجات جان انسان ها در کشورهای فقیر هزینه زیادی ندارد و باوجود عدم رشد درآمد در این 
کشورها، ما شاهد موارد زیادی از بهبود شرایط بهداشتی و سالمت مردم بوده ایم. او معتقد است که همبستگی 
مقطعی بین سالمت و درآمد، ناشی از تنوع در کیفیت نهادها بوده است، درحالی که در طول زمان هم بهبود 
شرایط بهداشت و سالمت و هم افزایش درآمد و رشد اقتصادی درنتیجه پیشرفت در دانش اتفاق افتاده اند. 

دیتون بر رابطه بین رشد اقتصادی و کاهش فقر در سراسر جهان اذعان دارد، اما معتقد است که کاهش فقر 
در کشورهای مختلف به شکلی نابرابر اتفاق افتاده است و بعضی از کشورها مانند آمریکا و کشورهای اروپای 
غربی سهم بیشتری دارند. همچنین رشد اقتصادی دو کشور چین و هند تأثیر زیادی بر کاهش نابرابری در 

آمار جهانی داشته است. بااین وجود این گونه نیست تمامی کشورها روند کاهشی فقر را طی کرده باشند.
دیتون یکی از مهم ترین مباحث خود را در فصل هفتم و آخر این کتاب مطرح می کند. در این فصل به شدت 
به کمک های خارجی حمله می کند و این مسئله را مطرح می کند که چگونه کمک های خارجی به نوعی 
رفع مسئولیت از کشورهای پیشرفته کمک کرده است و درعین حال در کشورهای فقیرتر، این کمک ها به 
اینکه  گسترش فساد و دیکتاتوری کمک کرده اند. درواقع دیتون معتقد است کمک های خارجی به جای 
افزایش سلطه، کودتاها و  برای  باندهای قدرت  توسط  به مردم مصرف شوند،  در بخش سالمت و کمک 
درگیری های داخلی مصرف می شوند که درنهایت عماًل نه تنها به افزایش سالمت در این کشورها کمک 

نمی کند، بلکه وضعیت را وخیم تر می کنند. 
خواندن کتاب »فرار بزرگ« می تواند درک متفاوتی از جایگاهمان در جهان به ما بدهد و درعین حال مطالب 
کتاب همزمان با مطرح کردن گذشته و شرایط حال، به نوعی آینده های احتمالی را هم برای ما ترسیم می کند. 

واژگان کلیدی: فرار بزرگ، نابرابری، فقر، تاریخ سالمت، مهاجرت، فساد.

عنوان: فرار بزرگ: سالمت، ثروت و خاستگاه های نابرابری
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عنوان: آینده طرح های بازنشستگی چندالیه

نویسندگان: النس بوینبرگ- کاسپر یون ایوجیک - اد وستیر هاوت
مترجم: رضا غزال

سال: 1396

چکیده
ــود نظام هــای بازنشســتگی کشــور  ــا بهب ــل و ی ــع مناســبی جهــت طراحــی، تعدی ــاب منب ــن کت ای
اســت در حــال حاضــر بســیاری از صندوق هــای بازنشســتگی کشــور بــا مشــکالت فراوانــی همچــون 
ــرات و  ــوز تغیی ــود هن ــتند. بااین وج ــته هس ــی ورشکس ــه بیان ــوده و ب ــه ب ــی مواج ــود نقدینگ کمب
ــت.   ــه اس ــورت نگرفت ــور ص ــتگی کش ــای بازنشس ــا صندوق ه ــه ب ــی در رابط ــات الزم و کاف اصالح
ــر طبــق نظــر کارشناســان از ســاختار و  ــد کــه ب ــه کشــور هلن ــا اســتفاده از تجرب ــاب حاضــر ب کت
عملکــرد بهتــری در مقایســه بــا ســایر کشــورهای توســعه یافته برخــوردار بــوده اســت، ایــن فرصــت 
ــایر  ــن س ــد و همچنی ــارب هلن ــا از تج ــد ت ــورمان  می ده ــان کش ــت گذاران و متصدی ــه سیاس را ب
ــاب در جهــت اصــالح و بهبــود وضعیــت صندوق هــای بازنشســتگی،  کشــورهای مطرح شــده در کت

ــد.  ــتفاده نماین ــام، اس ــور ع ــوری به ط ــتگی کش ــام بازنشس ــاص، و نظ ــور خ به ط
ــای  ــوان »نظام ه ــت عن ــت تح ــش نخس ــت:  بخ ــش اس ــار بخ ــده چه ــر دربرگیرن ــاب حاض کت
ــرار داده  ــز بحــث ق ــه را در مرک ــای بازنشســتگی چندالی ــرد نظام ه ــه«، عملک بازنشســتگی چندالی
و اثــرات احتمالــی روندهــای فراگیــر در اقتصــاد جهانــی و بحــران اقتصــادی را مــورد ارزیابــی قــرار 

می دهــد. 
بخــش دوم کتــاب »توزیــع و تقســیم بیــن نســلی ریســک« را به عنــوان یکــی از عملکردهــای اساســی 
ــای  ــرد صندوق ه ــش عملک ــن بخ ــد. ای ــرار می ده ــث ق ــز بح ــتگی در مرک ــتم بازنشس ــر سیس ه
ــواع مختلــف اوراق قرضــه شــاخص بنــدی  ــرار داده، نقــش ان ــت را موردبحــث ق بازنشســتگی و دول
شــده را ارزیابــی نمــوده و ســعی در کشــف اثــرات بــاز توزیعــی صندوق هــای بازنشســتگی و دولــت 

ــد.  ــادی می نمای ــوک های کالن اقتص ــدادی از ش ــرای تع را ب
بخــش ســوم کتــاب بــا عنــوان »صندوق هــای بازنشســتگی و برنامه ریــزی مالــی طــی چرخــه عمــر« 
ــتگی  ــای بازنشس ــذاران طرح ه ــی بیمه گ ــش مال ــخ و دان ــزم راس ــدان ع ــامل فق ــوع ش ــر دو موض ب

افــراد و سیاســت های بهینــه بازنشســتگی در مرحلــه صــرف ثــروت بازنشســتگی تمرکــز دارد. 
بخــش پایانــی کتــاب تحــت عنــوان »آینــده نظام هــای بازنشســتگی چندالیــه« ســعی در کشــف اثــر 
ــای  ــا و الیه ه ــن عملکرده ــه بی ــتگی و رابط ــه بازنشس ــت های بهین ــر سیاس ــا ب ــا و بحران ه رونده

ــتگی دارد. ــف بازنشس ــای مختل طرح ه
واژگان کلیدی: طرح های بازنشستگی چندالیه، هلند، اصالحات صندوق های بازنشستگی.
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نویسندگان: مایکل لویس - پت کاناتی
مترجم: افشین خاکباز

سال: 1396

چکیده  
نویسندگان این کتاب، پت کاناتی و  مایکل لویس می کوشند ضمن تشریح و تحلیل ریشه های مشکالت 
اقتصادی  کنونی نظام سرمایه داری ، برای برون رفت از این وضعیت راه حلی ارائه دهند و در این مسیر، از 
تجربیات خویش مدد می گیرند. کتاب با ارائه  تحلیلی از مشکالت کنونی اقتصاد کاپیتالیستی آغاز می شود 
و به بحث از بین رفتن تعادل در رابطه متقابل میان انسان و بوم زیسته ای متعددی را که حیات ما بسته 
به آن هاست، می پردازد. اکنون اقتصاد جهانی به استخراج و بهره برداری فزاینده از منابع طبیعی، به ویژه 
سوخت های فسیلی به عنوان منبع ارزان تأمین انرژی به نوعی، بر این پیش فرض استوار است که جریاِن 
انرژی ارزان قیمت همواره ادامه خواهد داشت و به تبع آن، رشد اقتصادی بی پایان که نوشداروی مشکالت 

است همچنان ادامه خواهد یافت.
در برابر این رویکرد، تالش هایی برای ایجاد جامعه ای پایدار و اقتصادی پایا آغاز شده است که به جای 
پیشبرد منویاِت شرکت های عظیم چندملیتی، به دنبال یافتن راهی برای حل مشکالت توده های مردم بر 
اساس ایجاد رابطه ای متعادل با بوم ریست ها و منابع طبیعی و همبستگی اجتماعی میان مردم است. کتاب 
حاضر نمونه های متعددی از چنین تالش هایی را که عمدتاً در چارچوب تعاون مردمی انجام می شوند  ارائه 
می کند. در اکثر موارد، این فعالیت ها به گونه ای سازمان یافته اند که نیازهای گروه های محروم را رفع کنند. 
ازجمله می توان به تعاونی هایی که برای دسترسی خانواده های کم درآمد به مسکن، خوراک، و اعتبارات 

ارزان قیمت ایجاد شده اند  اشاره کرد. 

واژگان کلیدی: تاب آوری اقتصادی، تعاون، سرمایه داری، شرکت های چندملیتی.

عنوان: ضرورت تاب آوری: مسیرهای گذار به اقتصاد پایا با 
تعاون و همکاری
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عنوان:  شناسایی فسادهای احتمالی در نظام سالمت 

نویسنده: حسین جودکی
سال: 1396

چکیده 
ــریح  ــالمت تش ــام س ــاد در نظ ــئله فس ــا مس ــط ب ــالت مرتب ــم و مداخ ــی مفاهی ــاب برخ ــن کت در ای
ــا  ــت ت ــالمت اس ــام س ــاد در نظ ــوص فس ــازی در خص ــتر مفهوم س ــاب بیش ــن کت ــدف ای ــده اند. ه ش
ــالمت  ــام س ــاد در نظ ــوم فس ــد مفه ــر می رس ــه نظ ــرا ب ــالت؛ زی ــا و مداخ ــی ابزاره ــریح تکنیک تش
آن چنان کــه بایــد درک نشــده، در مــورد آن زبــان مشــترکی وجــود نــدارد و نقــش آن جــدی گرفتــه 
ــا  ــا آن ه ــره ب ــور روزم ــه به ط ــی ک ــکالت فعل ــه مش ــود ک ــور می ش ــن تص ــاً چنی ــود. عموم نمی ش
ــه وجــود  ــا فقــدان دانــش علمــی موردنیــاز ب ــه دلیــل مدیریــت ضعیــف ی دســت به گریبان هســتیم ب
ــاد  ــن فس ــع، ای ــیاری مواق ــد، در بس ــان می ده ــاد نش ــکل گیری فس ــی ش ــا درک چگونگ ــد؛ ام آمده ان

اســت کــه پشــت ســر ناکارایــی و ســوء مدیریــت پنهــان شــده اســت. 

ــام  ــق آن در نظ ــاد و مصادی ــف فس ــل اول »تعری ــت: فص ــه اس ــکل گرفت ــل ش ــت فص ــاب در هش کت
ســالمت«؛ فصــل دوم »چارچوبــی بــرای درک فســاد در نظــام ســالمت و راهکارهــای مقابلــه بــا آن«؛ 
ــا فســاد در نظــام ســالمت«؛ فصــل چهــارم »شناســایی، ردگیــری و  فصــل ســوم »ضــرورت مقابلــه ب
ــا انــواع مصادیــق فســاد  اندازه گیــری فســاد در نظــام ســالمت«؛ فصــل پنجــم »راهبردهــای مقابلــه ب
ــا فســاد در سیاســت ها و برنامه هــای  در نظــام ســالمت«؛ فصــل ششــم »ادغــام راهبردهــای مقابلــه ب
ــام  ــاد در نظ ــا فس ــه ب ــی در مقابل ــن اجتماع ــازمان تأمی ــش س ــم »نق ــل هفت ــالمت«؛  فص ــوزه س ح

ــری«.  ــدی و نتیجه گی ــتم »جمع بن ــل هش ــالمت«؛ فص س

واژگان کلیدی: نظام سالمت، مدیریت حوزه سالمت، فساد، تعارض منافع، مقابله با فساد، تأمین اجتماعی.
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تهیه و تدوین: دپارتمان تأمین اجتماعی دفتر بین المللی کار
مترجمین: علی ماهر- حسین مشیری تبریزی

سال: 1396

چکیده  
این کتاب یکی از کتاب های اصلی و بنیادی برای معرفی اصول تأمین اجتماعی است که توسط دپارتمان 
تأمین اجتماعی دفتر بین المللی کار ژنو با همکاری مرکز بین المللی آموزش دفتر بین المللی کار، تدوین 
شده است. هدف اولیه این کتاب کمک به کشورهایی است که نظام های تأمین اجتماعی در آن ها عملیاتی 
نشده و یا نیاز به بهبود و اصالح آن دارند. کتاب به شکلی ساده، خالصه و البته جامع، اصول اساسی و 
اولیه تأمین اجتماعی و مفاهیم این حوزه را موردبحث قرار می دهد و اطالعات خوبی برای ورود به مباحث 

حوزه تأمین اجتماعی به دست می دهد.
در این کتاب ضمن بحث از چیستی تأمین اجتماعی و بررسی دامنۀ اقدام آن، دربارۀ گروه های هدف 
تأمین اجتماعی و مخاطرات شغلی تحت پوشش این نظام، تأمین مالی طرح های بیمه ای، و  نحوۀ ادارۀ 
تأمین اجتماعی بحث می شود. . این کتاب راهنما ، تقریباً تمامی سرفصل های مربوط به اصول و مبانی 
تأمین اجتماعی را به صورت کلی تحت پوشش قرار می دهد و بررسی " اصول تأمین اجتماعی" در 6 گفتار 
به شرح ذیل پرداخته است :1- تأمین اجتماعی چیست؟؛ 2- چه کسی توسط تأمین اجتماعی حمایت 
می شود؛ 3- مرور اجمالی بر مزایای تأمین اجتماعی؛ 4- تأمین مالی طرح های تأمین اجتماعی؛ 5- تأمین 

اجتماعی چگونه اداره می شود؟؛ 6- نقش دفتر بین المللی کار در تأمین اجتماعی.

واژگان کلیدی: اصول تأمین اجتماعی، طرح های بیمه ای، تأمین مالی، مزایای اجتماعی.
 

عنوان: اصول تأمین اجتماعی
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عنوان: تاریخ درمان، پزشکی و بیمارستان ها در اسالم و 
ایران جلد 1 تا 4 

نویسنده: علی اکبر والیتی
سال: 1396

چکیده 
در جلــد اول ایــن مجموعــه، کــه بــه پزشــکی در ایــران و در جهــان اســالم در دوره هــای مختلــف تاریــخ 
ــان باســتان  ــروف جه ــای مع ــای موجــود در تمدن ه ــاب باوره ــی در ب ــه فصل ــس از ارائ ــردازد، پ می پ
ــکی در  ــه پزش ــا، ب ــان آن ه ــی درم ــر آیین ــی و غی ــیوه های آیین ــا و ش ــأ بیماری ه ــوص منش در خص
ایــران پیش ازتاریــخ تــا آغــاز دوره هخامنشــی و پــس ازآن تــا دوران ساســانیان و تأســیس آموزشــگاه 

ــود.   ــه می ش ــاپور پرداخت جندی ش

جلــد دوم ایــن مجموعــه، تاریــخ موردبحــث را در جهــان اســالم و نیــز در ایــران )از ظهــور اســالم تــا 
ــی  ــط اجتماع ــت محی ــر دوره تاریخــی در باف ــی بیمارســتان های ه ــا معرف ــوالن(، ب ــورش مغ دوران ی
آن دوره، و نیــز معرفــی پزشــکان مشــهور هــر دوره، بــه همــراه زندگینامــه، آثــار و بیــان دیدگاه هــای 

ــد.  ــر می کش ــه تصوی ــنهادی ب ــای پیش ــا و درمان ه ــاره بیماری ه ــان درب آن

ــا پایــان  جلــد ســوم ایــن مجموعــه، همــان تاریــخ را در دوره هــای مختلــف، از آغــاز حملــه مغــول ت
ــد.  ــو می کن ــه بازگ دوران زندی

ــوری اســالمی  ــام جمه ــتقرار نظ ــا اس ــار ت ــر، از دوره قاج ــران معاص ــه پزشــکی در ای ــارم ب ــد چه جل
ــردازد. ــدرن می پ ــکی م ــکل گیری پزش ــی ش ــران، و چگونگ ای

واژگان کلیدی: تاریخ درمان  پزشکی، ایران، اسالم، طب سنتی، پزشکی مدرن.
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نویسندگان: علی ربیعی- عیسی منصوری
سال: 1396

چکیده  
سیاست اشتغال یک فرآیند هماهنگ و مرتبط است که همۀ مخالفان و ذی نفعان نقش آفرین را در تصمیم 
و اجرا برای رسیدن به اهداف اشتغال به هم پیوند می دهد. بیش و پیش از هر چیز، سیاست گذاری اشتغال 
از تعهد صریح سیاسی و سیاستی برای رسیدن به سطح مناسبی از اشتغال، آغاز می شود. مهم ترین نکته 
در فرآیند سیاست گذاری اشتغال، قرار گرفتن امر اشتغال در مرکز )و به عنوان هسته( همۀ سیاست های 
اقتصادی-اجتماعی است. اما بررسی سهم و نقش اشتغال در عرصۀ سیاسی و سیاستی جهان در دوره های 
مؤلفه های محوری  از  یکی  یا  اشتغال، محور  نشان می دهد  این سو،  به  قبل  از سه دهۀ  به ویژه  مختلف 
سیاست ها نبوده است. بخش فراوانی از این جهت گیری را می توان متأثر از غالب شدن نگرش اقتصاد آزاد 
در دنیای سیاست گذاری اقتصادی در سطح جهان دانست. اما واقعیت امروز ایران و همین طور بسیاری 
از کشورهای دیگر بیانگر آن است که بی ثباتی اقتصادی، مالی گرایی در عرصۀ اقتصاد و عدم تعادل در 
حوزه های اجتماعی و اقتصادی افزایش یافته و همه این ها باعث شده به تدریج توجه صاحب نظران مجدداً 

به سمت اشتغال و ضرورت توجه به آن به عنوان یک مسئله محوری، جلب گردد. 
از این نظر و بنا بر اهمیت موضوع فوق، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای شناسایی و بسط 
سازوکارهای مترقی اشتغال و معرفی منابع غنی در این عرصه، انتشار کتاب حاضر را در دستور کار قرار 
داد. این کتاب شامل ۸ فصل با عناوین ذیل است:سیاست گذاری اشتغال، دینامیک کسب وکار و اشتغال، 
کسب وکار و اشتغال، زنجیرۀ ارزش، توسعۀ سیستم کسب وکار، انتخاب رسته های هدف، مطالعۀ سیستم 

کسب وکار 1، مطالعۀ سیستم کسب وکار2.

واژگان کلیدی: اشتغال پایدار، بیکاری، سیاستگذاری، کسب و کار، زنجیره ارزش.

عنوان: توسعه اشتغال پایدار؛ جلد اول: توسعه کسب وکار برای       
اشتغال پایدار
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عنوان: فرهنگ و دولت رفاه

نویسندگان:  وی ام فون اورشات- مایکل اوپیلکا - بریگیت فو افینگر
مترجم: ابوذر قاسمی نژاد

سال: 1396

چکیده 
ــا سیاســت های رفاهــی، بســترمند  ــل آن ب ــاط متقاب ــرار دادن فرهنــگ و ارتب ــا ق ــا مبن ــاب ب ــن کت ای
ــی  ــگ عموم ــارغ از فرهن ــت های ف ــد و سیاس ــزد می کن ــا گوش ــه م ــی را ب ــت های رفاه ــودن سیاس ب
ــی  ــن نظــر و عمــل در حــوزه سیاســت اجتماع ــاط بی ــاب، ارتب ــد. کت ــه شکســت می دان ــوم ب را محک
ــد  ــه حوزه هــای نظــری جلــب می کن ــگاه خواننــده را ب ــه مباحــث نظــری ن ــا ارائ اســت. از یک ســو، ب

ــد ــه می کن ــی ارائ ــط را به خوب ــری مرتب ــای نظ و رویکرده

از ســوی دیگــر، بــا توجــه بــه فرهنــگ رفــاه حاکــم بــر جوامــع خــاص، تأثیــر سیاســت های اجراشــده 
ــد  ــی می توان ــن فرهنگ ــی و بی ــی تطبیق ــا نگاه ــر، ب ــن اث ــد. ای ــان می ده ــل نش ــه عم را در عرص
راهگشــای عالقه منــدان حــوزه سیاســت اجتماعــی باشــد. بــا تدویــن بحث هــای تئوریکــی و تطبیقــی 
ــه تجربیــات گوناگــون از رژیم هــای رفاهــی مختلــف، دیدگاه هــای متنوعــی از ارتبــاط  منســجم و ارائ
ــوزه  ــن ح ــی ای ــی، پیچیدگ ــگاه تطبیق ــن ن ــد. ای ــه می ده ــی ارائ ــت های رفاه ــگ و سیاس ــن فرهن بی
ــه  ــد از ارائ ــه بای ــد ک ــی هشــدار می ده ــه سیاســت گذاران اجتماع ــد و ب ــد را نشــان می ده ــه رش روب
سیاســت های از بــاال بــه پاییــن اجتنــاب کننــد و تعامــل متقابلــی بــا گروه هــای هــدف داشــته باشــند.

واژگان کلیدی: دولت رفاه، فرهنگ، سیاست  اجتماعی، نظام های رفاهی.
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نویسنده: محسن ریاضی
سال: 1396

چکیده  
هدف اصلی این کتاب، یافتن پاسخ برای این پرسش بوده است که آیا قوانین، مقررات و سیاست های سازمان 
تأمین اجتماعی ضد تولید و اشتغال زایی در بازار کار است ؟، برای رسیدن به پاسخ درست، نظرات موافق 
و مخالف بر اساس آمار و اطالعات و مبانی علمی مطرح شده در این زمینه، مورد کنکاش قرار گرفته است. 
بررسی اثرات متقابل بازار کار و تأمین اجتماعی بر یکدیگر، سیاست های تأمین اجتماعی در بازار کار و اثرات 
اشتغال زایی آن ها، عوامل مؤثر بر ایجاد اشتغال و جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در از دیگر اهداف تدوین 
این کتاب بوده است. دو بخش اصلی این پژوهش شامل »مبانی نظری« و »مبانی تجربی« به شرح ذیل 

است. 
مبانی نظری تحقیق به »چگونگی تأثیرگذاری سازمان تأمین اجتماعی بر بازار کار از طریق نهادهای بازار 
کار«، »چگونگی تأثیرگذاری سازمان تأمین اجتماعی بر عرضه و تقاضای نیروی کار«، »هزینه های مبادالتی 
تأمین اجتماعی برای کارفرمایان«، »جایگاه بیمه های اجتماعی و حمایت های اجتماعی در بازار کار«، »اثرات 
متقابل بازار کار و سازمان تأمین اجتماعی بر یکدیگر«، »مطالعات انجام شده درزمینۀ عوامل مؤثر در ایجاد 
اشتغال« و »نقش و جایگاه سازمان تأمین اجتماعی« می پردازد. همچنین چگونگی شکل گیری عرضه و 
تقاضای نیروی کار در اقتصاد و عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای نیروی کار و چگونگی تأثیرگذاری سازمان 

تأمین اجتماعی بر این عوامل را موردبررسی قرار می دهد. 
در بخش تجربی نیز به مواردی از قبیل بررسی تحوالت »بازار کار کشور«، »جایگاه سازمان تأمین اجتماعی 
در برنامه ها و سیاست های اشتغال زایی کشور«، »بررسی نظریه ضد اشتغال زا بودن سازمان تأمین اجتماعی« 
و »سیاست های اشتغال زایی و پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی« می پردازد. در این راستا، ابتدا تحوالت 
بازار کار و روند مشاهده شده در آن در دو بعد عرضه و تقاضا موردبررسی قرار می گیرد. بررسی روندها و 
نسبت های جمعیتی و بازار کار در ایران ازجمله عرضه و تقاضای نیروی کار و نیز نرخ بیکاری در دوره زمانی 

90 - 1335 مهم ترین مبحث این بخش را به خود اختصاص می دهد. 
بررسی نقش و جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در سیاست های اشتغال زایی، بخش بعدی این کتاب تشکیل 
می دهد. در این فصل در ابتدا سیاست های اشتغال زایی اتخاذشده در برنامه های پنج ساله توسعه کشور 
قبل و بعد از انقالب موردبررسی قرار می گیرد، سپس به جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در سیاست های 
مذکور پرداخته شده است. راهکارهای اشتغال زایی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی در تدوین برنامه ها و 

سیاست های موجود و قوانین و مقررات دائمی کشور، از دیگر مباحث این فصل است.

واژگان کلیدی: بازارکار، سازمان تأمین اجتماعی، اشتغال، حمایت اجتماعی، هزینه های مبادالتی.

عنوان: بازار کار و سازمان تأمین اجتماعی
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عنوان: گفتگوی اجتماعی، تضاد یا اختالف: جامعه  شناختی       
گفتگوی اجتماعی، نگاهی نو به روابط کار صنعتی ایران

نویسنده: مهدی حسین آبادی
سال: 1396

چکیده 
ــم  ــت در تنظی ــان و دول ــران، کارفرمای ــۀ کارگ ــناختی رابط ــه جامعه ش ــال مطالع ــه دنب ــاب ب ــن کت ای
روابــط کار صنعتــی ایــران اســت. بــا نگاهــی بــه وضعیــت روابــط کار صنعتــی ایــران می تــوان گفــت: 
ــی  ــط کار صنعت ــه، رواب ــق نیافت ــران تحق ــی ای ــط کار صنعت ــه جانبه در رواب ــی س ــوی اجتماع گفت وگ
ــل  ــف و تحلی ــت. توصی ــوده اس ــف ب ــای مختل ــر تنش ه ــه درگی ــن رابط ــواره ای ــده و هم ــم نش تنظی
ــا  ــر و کارفرم ــه کارگ ــن طبق ــش بی ــه تن ــد ک ــان می ده ــی نش ــد تاریخ ــاب از بع ــن کت ــای ای یافته ه
مانــع اصلــی ســازش یــا گفت وگــوی اجتماعــی بــوده در حقیقــت نگــرش پدرســاالرانه کارفرمایــان بــه 
کارگــران را نشــان می دهــد؛ ضمــن اینکــه عناصــر دیگــری چــون احــزاب سیاســی و نیروهــای خارجــی 
بــه ایــن کشــمکش دامــن زده انــد.  یافته هــای مطالعــات کیفــی نیــز نشــان می دهــد در حــال حاضــر 
ــی، ضعــف هماهنگــی و عــدم تمرکــز در  ــف کارگــری و کارفرمای از یک ســو وجــود تشــکل های مختل
بیــن آن هــا و نرســیدن بــه یــک دســتور مشــترک عامــل مهمــی در عــدم برقــراری گفتگــوی اجتماعــی 
در محیــط کار اســت و از ســوی دیگــر بــا اســتفاده ازنظریــۀ گفتمــان می تــوان بیــان کــرد کــه تولیــد 
و درک مختلــف معنایــی از گفت وگــوی اجتماعــی توســط کنشــگران مختلــف در روابــط کار صنعتــی 
ــیده  ــش کش ــه چال ــی را ب ــوی اجتماع ــه گفت وگ ــده ک ــی ش ــاوت و متعارض ــای متف ــبب کنش ه س

اســت. 

ــر در صندوق هــای بیمــه اجتماعــی خــود شــده اند کــه  ــه انجــام اصالحــات مؤث ــق ب کشــورهایی موف
ــه  ــا توج ــت ب ــی اس ــیده اند. گفتن ــق رس ــه تواف ــود ب ــرکای خ ــا ش ــی ب ــوی اجتماع ــک گفت وگ در ی
ــاختار  ــن در س ــط کار و همچنی ــی در رواب ــای اجتماع ــی و گفت وگوه ــه جانبه گرای ــت س ــه اهمی ب
ــی پژوهــش تأمیــن اجتماعــی طــی دو ســال  تصمیم ســازی ســازمان تأمیــن اجتماعــی، مؤسســه عال
اخیــر انجــام مطالعاتــی را در وجــوه مختلــف ایــن مســئله در دســتور کار قــرار داده اســت و در همیــن 
ــه  ــم را موردمطالع ــوع مه ــن موض ــناختی ای ــردی جامعه ش ــا رویک ــر ب ــاب اخی ــار کت ــا انتش ــتا ب راس
قــرار داده اســت. اســتقرار نظــام جمهــوری اســالمی ایــران، و چگونگــی شــکل گیری پزشــکی مــدرن 

می پــردازد.

واژگان کلیدی: گفتگوی اجتماعی، تضاد اجتماعی، سه جانبه گرایی، بیمه های اجتماعی. 
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نویسندگان:  رضا امیدی- مهدی سلیمانیه
سال: 1396

چکیده  
این کتاب نتیجه همکاری جمعی و همفکری این پژوهشگران، معرفی و تحلیل انتقادی بیش از بیست 
اثر مطرح در حوزه رفاه و سیاست گذاری اجتماعی است. هدف این کتابشناسی ها، در گام نخست، هدفی 
توصیفی است تا تصویری حتی االمکان واقعی تر از آورده ها و داشته های حوزه علمی موضوع کتابشناسی 
ارائه گردد. هدف دوم این متون، تعیین جایگاه این آثار و دستاوردهای آن ها در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی 
است تا ویژگی زمانمند و مکانمند آن ها احیا شوند. در گام سوم، سنجش کیفیت گزاره های موردادعای آثار 
از خالل تعیین نسبت آن اثر با ادبیات آن حوزه در سطح جهانی و ملی موردنظر بوده است. دو گام نخست، 

ماهیتی توصیفی تر و گام سوم، ماهیتی تحلیلی و انتقادی تر دارند.
اجتماعی  سیاست  رفاه؛  نظریه  از:  عبارت اند  شده اند  بررسی  و  نقد  کتابشناسی  این  در  که  کتاب هایی 
و  موضوعات  فلسفی(،  )دریا  جدید  رفاه  نظریه های  بیات(،  مجتبی  از  نقد  و  تحلیل  )معرفی  چیست؟  
رهیافت های سیاست گذاری اجتماعی  )زهره سروش فر(،  سیاست گذاری اجتماعی ) زهرا وکیل(، مقدمه ای 
ابوذر   ( نظری  و  مفهومی  بنیان های  اجتماعی؛  )مونا خورشیدی(، سیاست  اجتماعی  بر سیاست گذاری 
قاسمی نژاد(، رفاه )یاشار دارالشفاء(، آناتومی رفاه اجتماعی )صحرا اکرامی(، سیاست اجتماعی و توسعه 
)محسن جعفری مقدم(، جهانی شدن و دولت رفاه  ) کمال رضوی ، فهیمه بهرامی(، دولت رفاه در اروپا   
)حسام سالمت(، تأمین اجتماعی در اروپا: توسعه یا تعطیل  ) مونا خورشیدی(، دولت رفاه و حمایت های 
اجتماعی: راهبردهای فقرزدایی ) یاشار دارالشفاء(، محیط زیست و سیاست اجتماعی  )فرهاد بذرافکن(، 
سیاست گذاری اجتماعی در خاورمیانه ) یاسر باقری(، نظام رفاه اجتماعی در جهان: مطالعه تطبیقی ) 
شیما غالمرضا کاشی(، کارکردهای تأمین اجتماعی در ایران: ضرورت های برپایی نظام جامع رفاه و تأمین 
اجتماعی )مهسا اسداهلل نژاد(، اسالم و تأمین اجتماعی، مبانی و راهکارهای حمایتی  و بیمه ای در قرآن، 
روایات، اخالق و فقه اسالمی )رضا امیدی(، الگوهای تأمین اجتماعی از دیدگاه اسالم و غرب )محمدرضا 

قرائی(.

واژگان کلیدی: کتاب شناسی، سیاستگذاری اجتماعی، رفاه، تأمین اجتماعی.

عنوان: مجموعه کتابشناسی تحلیلی و انتقادی رفاه و 
سیاست گذاری اجتماعی
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نویسنده: تونی فیتز پتریک
مترجم: هرمز همایون پور

سال: 1396

چکیده 
ــن و  ــره زمی ــه ک ــی را متوج ــرات آب و هوای ــه تغیی ــب و ویرانگری ک ــرات مهی ــه خط ــاب ب ــن کت ای
ــای پیشــرفته  ــا و نهاده ــه دولت ه ــی ک ــرح اقدامات ــن ش ــردازد و ضم ــرده اســت، می پ ــاکنان آن ک س
ــد.  ــد، بررســی می کن ــا انجــام دادن ــودی ســیاره م ــن خطــرات و پیشــگیری از ناب ــا ای ــه ب ــرای مقابل ب
در فصــل اول کتــاب مــروری جامــع بــر رابطــه موجــود بیــن تغییــرات اقلیمــی و سیاســت اجتماعــی 
ــرار  ــع و انصــاف موردبحــث ق ــه توزی ــه می شــود. در فصــل دوم کاهــش تغییــرات اقلیمــی، از زاوی ارائ
ــر  ــع و فق ــت و انصــاف، توزی ــه مقــوالت عدال ــرد. در فصــل ســوم رهیافتــی مفهومــی نســبت ب می گی
ــش  ــردازد. بخ ــا می پ ــاً در بریتانی ــی، عمدت ــواهد تجرب ــی از ش ــرور طیف ــد به م ــود و بع ــه می ش عرض
اعظــم کتــاب از فصــل چهــارم بــه بعــد بــه تحلیــل داده هــا و اطالعــات فراتــر از بریتانیــا می پــردازد. 
ــی  ــکاندیناوی موردبررس ــری در اس ــطوح نابراب ــر س ــبز ب ــای س ــای مالیات ه ــم پیامده ــل پنج در فص
ــی  ــازمان های غیردولت ــه س ــردازد ک ــدودی می پ ــه و ح ــه دامن ــم ب ــل شش ــرد. در فص ــرار می گی ق
محیط زیســت اروپــا، توســط نظــام سیاســی و سیاســت گذاری نهادینه شــده اند یــا نشــده اند. در 
فصــل هفتــم بــه بررســی اجمــاع واشــنگتن بــر آمریــکای التیــن پرداختــه می شــود. در فصــل هشــتم 
ــی در  ــت های اجتماع ــت محیطی و سیاس ــت های زیس ــر سیاس ــاه ب ــروری کوت ــا م ــه یام ــوکو کام یاس
ــاع  ــه »اجم ــه را ک ــل، آنچ ــم، کارن ب ــل نه ــد. در فص ــه می کن ــی دوم ارائ ــگ جهان ــد از جن ــن بع ژاپ
ــدم  ــت ع ــه »نهض ــاع ازنظری ــه دف ــه ب ــد و در ادام ــش می کش ــه چال ــد ب ــداوم« می خوان ــادی م اقتص
ــل  ــادا تحلی ــی را در کان ــاد اجتماع ــور اقتص ــک آرت ــی. آل م ــم جول ــل ده ــردازد. در فص ــد« می پ رش
ــرال  ــری های نئولیب ــرای سخت س ــی ب ــد بدیل ــاًل می توان ــاد عم ــن اقتص ــه ای ــدودی را ک ــد و ح می کن
حکمرانــی آن کشــور، ارائــه کنــد، بررســی می کنــد. نهایتــاً در فصــل یــازده، کارن هــو ســی بــا تکیــه 
ــازار در  ــه اســتفاده از ســازوکارهای ب ــردازد ک ــن موضــوع می پ ــه بررســی ای ــای اســترالیا ب ــر داده ه ب
سیاســت زیســت محیطی تــا چــه انــدازه هــم بــا مقــوالت درازمــدت عدالــت اجتماعــی ازنظــر حقــوق 
ــا مقــوالت کوتاه مدت تــر برابــری و انصــاف در حــوزه تخصیــص و بهره بــرداری از منابــع  بشــر و هــم ب
ــن و اجــرای سیاســت ها و اصالحــات  ــر تدوی طبیعــی تضــاد دارد. در ادامــه کتــاب در بخــش ســوم ب
سیاســی متمرکــز می شــود. و نهایتــاً در فصل هــای پایانــی کتــاب در بخــش چهــارم، تــالش می شــود 
تــا خطرهایــی را شناســایی کنــد کــه چالش هــای عمــده زیســت محیطی قــرن بیســت و یکــم هســتند 

ــد.  ــه می کن ــکالت ارائ ــا و مش ــن چالش ه ــرای ای ــی ب ــای بدیل و راهکاره
واژگان کلیدی: سیاست اجتماعی، محیط زیست، راهنما، تغییرات اقلیمی، منابع طبیعی.

عنوان:  راهنمای بین المللی سیاست اجتماعی و محیط زیست
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عنوان: هرم وارونه جمعیت

تألیف: آنیتا ام شوارز - امر اس. آریاس 
مترجم: مجید حسن زاده اصفهانی

سال: 1396

چکیده 
ــتگی  ــای بازنشس ــی نظام ه ــل تدریج ــت« تکام ــه جمعی ــرم وارون ــوان »ه ــت عن ــر تح ــاب حاض کت
ــه  ــه چگون ــد ک ــریح می کن ــوع را تش ــن موض ــی ای ــاب به خوب ــد. کت ــر می کش ــه تصوی ــا را ب در اروپ
ــم  ــداد ک ــان و تع ــاد جوان ــداد زی ــا تع ــی )ب ــرم جمعیت ــده پهــن ه ــه قاع ــا توجــه  ب سیاســت گذاران ب
ســالمندان(، قــادر بودنــد پوشــش بیمــه ای را گســترش دهنــد و ســخاوتمندانه بــه افزایــش مســتمری 
ــداد  ــش تع ــه کاه ــاروری ب ــرخ ب ــش ن ــی و کاه ــه زندگ ــد ب ــش امی ــه افزای ــرایطی ک ــد. در ش بپردازن
جمعیــت در ســن کار و افزایــش جمعیــت ســالمند منجــر شــده اســت، هــرم جمعیتــی در بســیاری از 
کشــورهای اروپایــی بــه شــکل یــک ســتون و یــا حتــی هــرم وارونــه درآمــده اســت. ایــن امــر انجــام 

ــت. ــرده اس ــر ک ــتگی را اجتناب ناپذی ــای بازنشس ــدار در نظام ه ــتمر و پای ــات مس اصالح
نویســندگان کتــاب بــر ایــن باورنــد کــه حرکــت بــه ســمت نظــام بازنشســتگی پایدار نیــاز بــه اصالحاتی 
در بــازار کار، بهبــود مکانیســم پس انــداز، و شــاید اســتفاده از منابــع عمومــی تکمیلــی دارد. بــه تعبیــر 
ــازار  ــری ب ــش انعطاف پذی ــا سیاســت های افزای ــد ب ــات سیاســت بازنشســتگی بای نویســندگان، اصالح
ــویق  ــه تش ــت ها ب ــن سیاس ــد. ای ــی بمان ــازار کار باق ــالمند در ب ــروی کار س ــا نی ــود ت ــراه ش کار هم
ــالمند  ــروی کار س ــوص نی ــای مخص ــر و آموزش ه ــای مادام العم ــه آموزش ه ــرای ارائ ــان  ب کارفرمای
به منظــوِر افزایــش ســطح بهــره وری آن هــا می پردازد.کتــاب در هفــت فصــل همــراه بــا یــک خالصــه 
اجرایــی تنظیــم شــده اســت. فصــل اول بــه معرفــی مفهــوم هــرم وارونــه جمعیــت می پــردازد. فصــل 
2 بــه ظهــور و توســعه نظام هــای بازنشســتگی و انتظــارات اجتمــاع از ایــن حــوزه نگاهــی می انــدازد. 
ــن  ــر تضمی ــان ب ــر و تأثیرش ــۀ اخی ــده در دو ده ــتگی اجراش ــای بازنشس ــات نظام ه ــل 3، اصالح فص
پایــداری مالــی نظــام و کاهــش فقــر را موردبحــث و بررســی قــرار می دهــد. فصــل 4 روش هــای ارتقــاء 
ــه  ــتگی درحالی ک ــد در دوران بازنشس ــل درآم ــوِر تکمی ــی را به منظ ــی و خصوص ــای عموم پس اندازه
ــد.  ــرار می ده ــرد مدنظــر ق ــرار می گی ــی تحت فشــار ق ــۀ آت ــد ده ــی در چن ــی کنون ــن مال ــدل تأمی م
فصــل 5 بــه فرصت هــای مالــی جبــران منابــع حاصــل از مالیــات بــر کار از محــل ســایر منابــع مالــی 
نگاهــی می انــدازد و فصــل 6 امــکان و فرصت هــای ممانعــت از کاهــش نیــروی کار را موردتوجــه قــرار 
می دهــد. فصــل پایانــی نیــز درس هــای فــرا گرفتــه شــده از دو دهــۀ اعمــال اصالحــات در نظام هــای 
ــارهای  ــا فش ــه ب ــت مواجه ــورها جه ــرای کش ــی را ب ــوده و گزینه های ــدی نم ــتگی را جمع بن بازنشس

ــی و جمعیتــی پیــش رو پیشــنهاد می دهــد. مال
واژگان کلیدی: هرم وارونه جمعیت، نظام های بازنشستگی، افزایش امید به زندگی، سن بازنشستگی.
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عنوان: مجموعه سخنرانی ها و مقاالت همایش »صندوق های 
بازنشستگی: تنگناها و راهکارها«

تهیه و تدوین: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
سال: 1396

چکیده 
ــان 1395، در  ــه در 1۸ آب ــرد ک ــر می گی ــاالت را در ب ــخنرانی ها و مق ــه ای از س ــاب مجموع ــن کت ای
ــاالت  ــن ســخنرانی ها و مق ــزار شــده اســت. در ای ــوان برگ ــن عن ــا همی ــرو و ب ــای نی ــز همایش ه مرک
ــکالت  ــائل و مش ــتگی و مس ــای بازنشس ــی صندوق ه ــت فعل ــل وضعی ــی و تحلی ــی بررس ــدف اصل ه
آن هــا اســت. آمارهــای جمعیتــی کشــور حاکــی از ســالمندی جمعیــت اســت کــه نقــش صندوق هــای 
بازنشســتگی را برجســته کــرده اســت و نگرانی هایــی را در مــورد آینــده تأمیــن مالــی ایــن صندوق هــا 

مطــرح کــرده اســت. 

در ایــن همایــش محورهــای اصلــی بحث هــای مطرح شــده عبارت انــد از: اقتصــاد کالن و صندوق هــای 
ــای  ــرمایه گذاری و صندوق ه ــه ای و س ــری و بیم ــث آکچوئ ــارت، مباح ــی و نظ ــتگی، حکمران بازنشس
بازنشســتگی. در بخــش اول کتــاب ابتــدا بــر اهمیــت تأمیــن اجتماعــی و توصیــف وضعیــت فعلــی آن 
تأکیــد شــده اســت. در یکــی از ســخنرانی ها دکتــر علــی ربیعــی وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــر 
نقــش صندوق هــا در کاهــش ریســک در زندگــی و افزایــش ســطح کیفیــت و رفــاه در زندگــی تأکیــد 
ــر حفــظ تعــادل صندوق هــای بازنشســتگی  ــز ب ــای دکتــر نوربخــش ریاســت ســازمان نی می کنــد. آق

ــد.  ــلی می پردازن ــروت بینانس ــک ث ــوان ی به عن

بخــش بعــدی بــه مقــاالت تخصصــی اختصــاص دارد و مباحثــی ماننــد »بررســی رهیافت هــای تجربــی 
بــرای ایفــای تعهــدات در یــک صنــدوق بازنشســتگی، بررســی تأثیــر متغیرهــای کالن بــر صندوق هــای 
بازنشســتگی، بررســی روش هــای محاســبه نــرخ تنزیــل در ارزیابــی تعهــدات آتــی مزایــای بازنشســتگی، 
خط مشــی ها در نهادســازی ســازمان های بیمه گــر، جایــگاه دولــت و مقولــه بدهی هــا، تأثیــرات 
وضعیــت اقتصــادی کل کشــور بــر صندوق هــای بازنشســتگی و الزامــات ســرمایه گذاری در صندوق هــا 

در شــرایط اقتصــادی توســعه نیافته« مطــرح شــده اســت.

ایــن کتــاب ازنظــر تنــوع دیــدگاه و مباحثــی کــه در آن ارائــه شــده اســت و همچنیــن مطــرح شــدن 
ــرای  ــادی ب ــت زی ــی و بازنشســتگی، از اهمی ــن اجتماع ــگان حــوزه تأمی ــای بســیاری از نخب دیدگاه ه
شــناخت، تحقیــق، ارزیابــی و سیاســت گذاری در حــوزه تأمیــن اجتماعــی و صندوق هــای بازنشســتگی 

دارد.

واژگان کلیدی: صندوق های بازنشستگی، بحران صندوق ها، اصالحات، همایش.
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تهیه و تدوین: سازمان جهانی کار
مترجم: علی صباغی

سال: 1396

چکیده  
مورد  در  تا  می کند  جمع  دورهم  را  کارفرمایان  و  کارگران  دولت،  ملی،  سه جانبه  اجتماعی  گفتگوی 
سیاست های عمومی، قانون و دیگر تصمیم گیری هایی مؤثر بر مشارکت کنندگان اجتماعی ، باهم به بحث 
و هم اندیشی بپردازند. مشورت سه جانبه می تواند تضمین کننده مشارکت بیشتر میان مشارکت کنندگان 

سه جانبه باشد و باعث ایجاد اجماع در مورد سیاست های ملی مربوطه شود. 
این کتاب که در مورد گفتگوی اجتماعی سه جانبه ملی است، درواقع پاسخی است به تقاضاها و نیازها در 
راستای اهداف استراتژیک سازمان بین المللی کار در مورد گفتگوی اجتماعی. همچنین این کتاب ابزاری 

جهانی برای نهادینه کردن یا تقویت سازوکارها و نهادهای سه جانبه است. 
سازمان بین المللی کار برای خدمت رسانی به سه جزء تشکیل دهنده اش، یعنی دولت، سازمان های کارفرمایی 
و سازمان های کارگری، به وجود آمده است. هدف این کتاب، ارائه کردن طیفی از انتخاب ها به این اجزا یا 
اعضای تشکیل دهنده آن است تا بتوانند سازوکاری جهت گفتگوی اجتماعی سه جانبه ملی ایجاد کنند یا 

اینکه سیستم های موجود را تقویت کنند. 
این کتاب الزامات و شروط مربوط به استانداردهای بین المللی کار و همچنین درس ها و تجاربی را که توسط 
سازمان بین المللی کار طی سال های گذشته به دست آمده را مطرح می کند؛ درس ها و تجاربی که برای 
ارتقاء گفتگوی اجتماعی و ارائه توصیه های خط مشی گونه، ظرفیت سازی و هدایت عملی اجزا سه جانبه در 

همه نواحی جهان الزم است و به کار گرفته می شود. 
فصل اول کتاب به گفتگوی اجتماعی سه جانبه ملی می پردازد و فرایندها و نهادها، شامل اختیارات و 
پیامدهای گفتگوی اجتماعی را موردبحث قرار می دهد. فصل دوم ماهیت و پیامدهای احتمالی و قراردادی 
گفتگوی اجتماعی سه جانبه ملی را بر اساس سه گزینه موردبحث قرار می دهد: فرایندهای مذاکره، مشاوره 
و یا مبادله اطالعات. فصل سوم عوامل موردنیاز برای موفقیت گفتگوی اجتماعی سه جانبه ملی و همچنین 

عوامل تضعیف کننده آن را موردبحث قرار می دهد. 
فصل چهارم مزایای احتمالی گفتگوی اجتماعی سه جانبه ملی، شامل مزایای مربوط به فرایند گفتگوی 
اجتماعی و نتایج آن را موردبررسی قرار می دهد. فصل پنجم مخالفت های احتمالی با فرایند گفتگوی 
اجتماعی سه جانبه ملی که ممکن است بروز کند را موردبررسی قرار می دهد و پاسخ های احتمالی را مطرح 
می کند. فصل ششم به روش شناسی این گفتگوها می پردازد و فصل هفتم سازمان ها و وزرای مسئول و نحوه 
انتخاب آن ها را موردبررسی قرار می دهد. فصل هشتم به تمهیدات قانونی این گفتگوها پرداخته و فصل نهم 
تعدادی از استانداردهای مهم بین المللی کار این حوزه را ارائه می کند. فصل دهم نیز نقش اداره بین المللی 

کار در پشتیبانی از گفتگوی اجتماعی سه جانبه در سطح ملی را تشریح می کند.
ــی،  ــی کار، حکمروای ــازمان جهان ــی، س ــن اجتماع ــازمان تأمی ــی، س ــوی اجتماع واژگان کلیدی:گفتگ

ســه جانبه گرایی

عنوان: گفتگوی اجتماعی سه جانبه گرایی: راهنمای سازمان 
جهانی کار برای بهبود حکمروایی



179

عی
ما

جت
ن ا

می
 تا

ش
وه

پژ
ی 

عال
ه 

س
س

مو

عنوان: اصول و مبانی بیمه های اجتماعی

تألیف:  علی  اخوان بهبهانی
سال: 1396

چکیده 
کتــاب حاضــر ســعی کرده اســت تــا بــه شــکلی جامــع امــکان آشــنایی سیاســتگذاران و تصمیم گیــران 
بــا مســائل بیمــه ای را فراهــم کنــد و تمامــی حوزه هــای آن را پوشــش دهــد. نیــاز بشــری و اهمیــت 
تأمیــن اجتماعــی از یکســو و چالش هــای موجــود در ایــن حیطــه و بحران هــای ناشــی از ناکارآمــدی 
صندوق هــای بازنشســتگی از ســوی دیگــر ایــن ضــرورت را ایجــاد کــرده اســت کــه اصــول و مفاهیــم 
تأمیــن اجتماعــی همــراه بــا زمینه هــای تاریخــی و تجــارب مختلــف در ایــن زمینه بیشــتر موردبررســی 

قــرار گیــرد.
بــا توجــه بــه ایــن مســئله، هــدف اصلــی ایــن کتــاب، آشــنایی خواننــده بــا مفاهیــم کلیــدی و اساســی 
ــن  ــوم تأمی ــن مفه ــی( و همچنی ــن اجتماع ــای تأمی ــی از مؤلفه ه ــوان یک ــی )به عن ــای اجتماع بیمه ه
اجتماعــی اســت. در کتــاب پیــش رو ســعی شــده اســت در چهــار فصــل ضمــن آشــنایی مختصــر بــا 
تعریــف، مفاهیــم و تاریخچــه تأمیــن اجتماعــی، بــه مبانــی نظــری تأمیــن اجتماعــی، بســتر اقتصــادی 
نظــام تأمیــن اجتماعــی، نظام هــای چندالیــه تأمیــن اجتماعــی و اصــول و مبانــی تأمیــن اجتماعــی از 
ــا تشــریح مبانــی و مدل هــای مدیریــت منابــع و مصــارف  دیــدگاه اســالم پرداختــه شــود. در ادامــه ب
در تأمیــن اجتماعــی، چالش هــای نظام هــای تأمیــن اجتماعــی و اصالحــات صــورت گرفتــه در 
آن هــا بررســی شــده و در پایــان نیــز وضعیــت تأمیــن اجتماعــی در ایــران، ســیر تحــوالت حقوقــی و 
ــی در  ــه اجتماع ــده بیم ــای ارائه کنن ــور و صندوق ه ــی در کش ــن اجتماع ــن تأمی ــاختاری آن، قوانی س

ایــران موردبحــث قــرار گرفتــه اســت.
ــد مورداســتفاده دانشــجویان مقاطــع مختلــف در رشــته هایی همچــون مدیریــت،  ایــن کتــاب می توان
بیمــه، علــوم اجتماعــی و سیاســت گذاری قــرار گیــرد. امیــد اســت کتــاب حاضــر اطالعــات مفیــدی 
ــه حــوزه  ــدان ب ــران و عالقه من ــزان، اســاتید، دانشــجویان، مدی ــار سیاســت گذاران، برنامه ری را در اختی

تأمیــن اجتماعــی قــرار دهــد. 
واژگان کلیدی: مبانی بیمه های اجتماعی، تأمین اجتماعی، رفاه، تأمین اجتماعی چندالیه، اصالحات 

در صندوق های بازنشستگی.
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عنوان: دایره المعارف کاربردی تجهیزات پزشکی

گردآورنده:  فاطمه شجاعی
سال: 1396

چکیده
ایــن کتــاب بــه معرفــی تجهیــزات نویــن پزشــکی، نحــوه اســتفاده مطلــوب از آن هــا، نحــوه نگهــداری 
ــرد ایــن تجهیــزات می پــردازد.  تجهیــزات پزشــکی ، به ویــژه  و مخاطــرات و مســائل و مشــکالت کارب
تجهیــزات مصرفــی و نیمــه مصرفــی، جزئــی الینفــک از فرآیندهای تشــخیص و درمان بیماری ها بشــمار 
ــه خــود اختصــاص  ــای نظــام ســالمت کشــور را ب ــی از هزینه ه ــالیانه ســهم قابل توجه ــد و س  می رون

می دهند. 

کتــاب حاضــر نتیجــه یکــی از تحقیقــات صــورت گرفتــه در ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت. ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی بــا دارا بــودن حــدود ۸0 بیمارســتان و دی کلینیــک و 275 مرکــز درمانــی ســرپایی 
ــوع و  ــل تن ــه دلی ــود . ب ــناخته می ش ــور ش ــی در کش ــات درمان ــده خدم ــن تولیدکنن ــوان دومی به عن
حجــم قابل توجــه خدمــات در حــال ارائــه در ایــن مراکــز ، معاونــت درمــان ســازمان ، عــالوه بــر نظــارت 
ــه مدیریــت بهینــه مصــارف  و اســتفاده صحیــح  ــژه ب ــر کیفیــت ایــن خدمــات ، توجــه وی مســتمر ب
ــتانداردهای  ــت اس ــان از رعای ــول اطمین ــور حص ــکی را به منظ ــات پزش ــایل و ملزوم ــب از وس و مناس
مربوطــه و کاهــش خطاهــای احتمالــی ناشــی از اســتفاده نادرســت از ابــزار و وســایل پزشــکی به عنــوان 
ــران  ــات کارب ــش و معلوم ــاء دان ــی بخشــی و ارتق ــدف آگاه ــته و باه ــر داش ــا مدنظ ــی از اولویت ه یک

تدویــن مجموعــه ای در ایــن زمینــه را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت.

کتــاب نتیجــه تالش هــای کارشناســان حوزه هــای مختلــف )داروســازی، مهندســی تجهیــزات پزشــکی، 
علــوم آزمایشــگاهی، پرســتاری، مامایــی و اتــاق عمــل( شــاغل در واحدهــای ســتادی معاونــت درمــان 

و مراکــز درمانــی تابعــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت. 

ــف،  ــف آن شــامل تعاری ــای مختل ــم شــده اســت و بخش ه ــه در 14 فصــل تنظی ــن مجموع ــب ای مطال
ــوک  ــی ، بل ــای عموم ــرف بخش ه ــزات پرمص ــر تجهی ــرح مختص ــر و ش ــالم ، تصاوی ــته بندی اق دس
زایمــان، چشــم، ارولــوژی، ارتوپــدی، جراحــی مغــز و اعصــاب، قلــب و عــروق ، گــوش و حلــق و بینــی، 
ــزار  ــن اب ــکی و هم چنی ــتگاه های پزش ــرف دس ــات پرمص ــوژی، متعلق ــگاه، رادیول ــکی، آزمایش دندانپزش

ــت.  ــی اس ــت های جراح س

واژگان کلیدی: تجهیزات پزشکی، بهداشت و درمان، داروسازی، مهندسی پزشکی، دایرة المعارف.
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عنوان:  افول بازنشستگی سنتی

تألیف: جورج آ. مکنزی
مترجم: وحید میره بیگی

سال: 1396

چکیده 
 )DB(کتاِب حاضر، بر چالش های پیش روی نظام های بازنشستگی و کمرنگ شدِن نقش بازنشستگِی سنتی
تمرکز دارد و به منظور یافتن پاسخی برای پرسش های اساسی خویش به مطالعۀ تطبیقی اقتصاد ده کشور 
مهم پرداخته است. کتاب سه هدف اصلی را دنبال می کند. نخست اینکه عواملی که سبب افول طرح های 
بازنشستگی سنتی می شوند را تا حد امکان به نحو کامل تبیین می کند و دوام و ماندگاری این طرح ها 
در بخش عمومی را توضیح می دهد. دومین هدف، پیشنهاد اصالحاتی است که ریسک های بازنشستگی 
کارگران بخش خصوصی و احتماالً بخش عمومی را کاهش می دهد؛ سومین هدف، مرور برخی از نوآوری ها 

در طرح های الیۀ اول است؛ به ویژه اصالحات سوئدی به تشریح موردبحث قرار گرفته است.
بازنشستگی  تاریخی  اول شامل پنج فصل است که زمینۀ  ارائه شده اند. بخش  فصول کتاب در دو بخش 
کارفرما-پشتیبان و ویژگی های اساسی ساختاری این بازنشستگی ها در ده کشور منتخب را مطرح می کند، 
اقتصاد طرح های بازنشستگی کارفرما-پشتیبان را مرور می کند، مناقشات اخیر در حسابداری، سرمایه گذاری 
و تأمین مالی آن ها را تحلیل می-کند، به مسائل کلیدی تنظیم گری طرح ها و مسائل خاص بازنشستگی های 
کارفرما- پشتیبان بخش عمومی می پردازد. بخش دوم حاوی سه فصل بوده و با تحلیل تغییراتی که اخیراً 
در نقش بازنشستگی های مزایای معین پدید آمده آغاز می شود. این فصل به تبیین اینکه چرا نقش این 
برخی کشورها خیر، کمک  به شدت در حال کمرنگ شدن است و در  برخی کشورها  بازنشستگی ها در 
می کند. سپس با دستور کار اصالحات جامع طرح ها-که شرح آن رفت- به مقابله برمی خیزد و با خالصه ای 

از یافته های اصلی کتاب و برخی پیشنهادات پایان می پذیرد. 
یافته ها و ایده های کتاب برای پژوهشگران و سیاست گذاران از چند لحاظ ارزشمندند. نویسنده تالش کرده به 
تناسب موضوع بر عوامل اقتصادی)مانند عملکرد بازار(، اجتماعی)مانند نقش اتحادیه ها و گروه های اجتماعی(، 
سازمانی-مقرراتی)مانند چهارچوب تنظیم گری(، جمعیت شناختی)سالمندی( و مهارتی-فردی)مانند فراست 
مالی و دوراندیشی( نظر داشته است. همچنین با مرور تجربۀ کشورهای مختلف، نشان داده است که از 
سویی، علی رغم مشکالِت بازنشستگی DB، دست شستن از آن تا چه اندازه می تواند ریسک افزا باشد و از 

سوی دیگر اقدام به اصالح این طرح ها با چه دشواری ها و پیچیدگی هایی روبه رو است. 

 DC،،بازنشســتگی صندوق هــای  در  اصالحــات  ســنتی،  بازنشســتگی  نظــام  واژگان کلیــدی: 
اجتماعــی. حمایــت  DB،خصوصی ســازی 
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عنوان:َ ابَرقدرت های در سایه: چگونه شرکت های بزرگ جهانی 
در حال تصاحب قدرت هستند

نویسنده: سوزان جورج
مترجمین:  علی دادگر- محمود میرهاشمی

سال: 1397

چکیده
ــا  ایــن کتــاب، می کوشــد روایتــی  از درهم تنیدگی هــای ســه نظــام اقتصــادی، سیاســی، و اجتماعــی ب
تمرکــز بــر ایاالت متحــدۀ آمریــکا و اتحادیــۀ اروپــا ارائــه دهــد. بازیگــران اصلــی نظــام اقتصــادی در ایــن 
روایــت، »شــرکت های فراملیتــی« هســتند کــه بــه مــدد پدیــدۀ جهانی شــدن، در سراســر دنیــا گســترده 
ــوص در  ــده، به خص ــام  یادش ــه نظ ــدگان س ــکار نماین ــری پی ــاب، پیگی ــن کت ــیر ای ــط س ــده اند. خ ش
ســال های پایانــی قــرن بیســتم و پانــزده ســال آغازیــن قــرن بیســت ویک اســت. ادعــای محــوری کتــاب 
ــی  ــرکت های فراملیت ــر ش ــی در براب ــای مل ــم، دولت ه ــب نئولیبرالیس ــز مکت ــه تجوی ــه ب ــن اســت ک ای
ــد،  ــار و  آزادی بی حدوحصــر اعطــا کرده ان ــان، اختی ــه آن مرتکــب مســامحه و عقب نشــینی شــده اند و ب
درنتیجــه قــدرت و نفــوذ ایــن شــرکت ها، بــه شــکل روزافزونــی گســترش یافتــه و متعاقــب آن، آزادی 
ــدد، در  ــای متع ــا مکانیزم ه ــف و ب ــای مختل ــهروندان در حوزه ه ــت ش ــن سرنوش ــق تعیی ــل و ح عم
معــرض تهدیــد قــرار گرفتــه اســت. ایــن همــان چیــزی اســت کــه نگارنــدۀ کتــاب از آن، تحــت عنــوان 
آفــت نئولیبرالیســم یــاد می کنــد. در طــول پنــج فصــل کتــاب، نویســنده تــالش می کنــد نشــان دهدکــه 
ــه،  قــدرت گرفتــن شــرکت های فراملیتــی، چــرا و از کجــا آغــاز شــد. هــر یــک از ایــن فصــول پنج گان
بــه واکاوی یکــی از ســازوکارهایی می پــردازد کــه بــه ظهــور و تکثیــر ایــن قدرت هــای نامشــروع، یــاری 
ــورد  ــی، م ــررات زدای ــئلۀ مق ــی، مس ــای بین الملل ــۀ پیمان نامه ه ــری، مقول ــدۀ البی گ ــانده اند: پدی رس
ــری و  ــورد البی گ ــل در م ــل اول به تفصی ــی. فص ــی جهان ــروژۀ بازطراح ــره، پ ــل، و باالخ ــازمان مل س
موضوعــات مرتبــط بــا آن پرداختــه و بــه شناســایی شناخته شــده ترین بازیگــران ایــن عرصــه در دو ســدۀ 
اخیــر، یعنــی البی گرهــا اختصــاص دارد. فصــل دوم و ســوم بــه پیمان هــای بین المللــی و ابعــاد اقتصــادی 
ــرکت های  ــه ش ــه چگون ــردازد ک ــث می پ ــن مبح ــه ای ــارم ب ــل چه ــردازد. فص ــا می پ ــی آن ه و حقوق
ــن  ــازوکار چنی ــد و س ــل راه انداخته ان ــازمان مل ــود  را در س ــمی خ ــکیالت رس ــاً تش ــی علن بین الملل
رونــدی توســط »معاهــدۀ جهانــی ســازمان ملــل« ترســیم و تســهیل شــده اســت. نویســنده ایــن امــر را 
تجلــی رویــای جاه طلبانــۀ طبقــۀ داووس، یــا همــان شــرکت کنندگان در مجمــع جهانــی اقتصــاد، بــرای 
مدیریــت جهــان می دانــد. عنــوان  جاه طلبانــه ای کــه مجمــع جهانــی اقتصــاد بــرای ایــن نقشــۀ خــود 
انتخــاب کــرده، »برنامــۀ بازطراحــی جهانــی« اســت.فصل پنجــم بــه دامنــۀ ایــن بلندپروازی هــای طبقــۀ 

داووس می پــردازد.
واژگان کلیــدی: شــرکت های بیــن المللــی، ســرمایه داری نویــن، مجمــع جهانــی اقتصــاد، بازطراحــی 

چهانــی، طبقــه داووس.
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عنوان: اقتصاد نابرابری

نویسنده: توماس پیکتی
مترجمین:  علی صباغی-  محمدرضا فرهادی پور

سال: 1397

چکیده
ــن راســتا نظریه هــای  ــردازد. در ای ــری و سیاســت های بازتوضیعــی می پ ــه موضــوع نابراب ــاب حاضــر ب کت
ــکل گیری  ــازوکارهای ش ــم ها و س ــذارد و مکانیس ــث می گ ــه بح ــوزه را ب ــن ح ــت ای ــپ و راس ــم چ مه
نابرابــری را به تفصیــل موردبحــث قــرار می دهــد. نظریــات مختلــف چــپ و راســت در توضیــح چگونگــی 
ــن  ــد. ای ــا هــم دارن ــادی ب ــات زی ــروت تعارض هــا و اختالف ــع نادرســت ث ــری و بازتوی ــادن نابراب اتفــاق افت
تعــارض بیــن چــپ و راســت، نشــان می دهــد کــه اختالفــات مربــوط بــه شــکل عینــی و شــرایط مطلــوب 
سیاســِت بازتوزیــع لزومــاً بــه علــِت اصــول متناقــض عدالــت اجتماعــی نیســتند، بلکه بــه علــِت تحلیل های 
متناقــض از مکانیســم های اقتصــادی و اجتماعــی هســتند کــه نابرابــری را ایجــاد می کننــد. درواقــع، اینجــا 
اجمــاع معینــی در خصــوص اصــول بنیــادی عدالــت اجتماعــی وجــود دارد: اگــر نابرابــری، حداقل تــا حدی، 
ــا  ــری موهبت هــای اولیــه ناشــی از ارث ی ــراد اســت، ماننــد نابراب ــه دلیــل عواملــی فراســوی کنتــرل اف ب
شــانس )کــه نمی تواننــد بــه تــالش فــردی مرتبــط باشــند(، پــس ایــن فقــط بــر عهــده دولــت اســت کــه 
در جســت وجوی کاراتریــن روشــن ممکــن بــرای بهبــود تعــداد زیــادی از فقیرترین هــا )کســانی کــه بایــد 

بــا معکوس تریــن عوامــل مبــارزه کننــد( باشــد.
کتــاب به منظــور دنبــال کــردن ایــن موضوعــات بــا تفصیــل بیشــتر در فصــل اول بــه یــادآوری تاریــخ و 
ــد در درک مــا از شناســایی مجموعه هــای  ــری در دنیــای امــروز شــروع می کنــد کــه می توان ــدازه نابراب ان
اصلــی حقایقــی کــه هــر نظریــه نابرابــری و بازتوزیعــی بایــد مدنظــر قــرار دهــد، کمــک کنــد. دو فصــل بعد 
ــد،  ــد می کنن ــری را تولی ــه نابراب ــد ک ــه می دهن ــی پیشــرو از مکانیســم هایی ارائ )دوم و ســوم( تحلیل های
بــا تأکیــد بــر مقاصــد سیاســی دخیــل در تضــاد روشــنفکری بیــن نظریه هــای مخالــف و حقایــق مشــاهده 
ــه درک بیشــتر مــا در تصمیم گیــری در ایــن مــورد کــه کــدام  شــده و قابل مشــاهده ای کــه می تواننــد ب
نظریه هــا درســت هســتند، کمــک کننــد. فصــل دوم ابتــدا بــه نابرابــری بیــن ســرمایه و کار، یــک نابرابــری 
بنیــادی می پــردازد کــه عمیقــاً تحلیــل پرســش اجتماعــی را از قــرن نوزدهــم تحــت تأثیر قــرار داده اســت. 
فصــل ســوم بــه نابرابــری درآمــد ناشــی از خــوِد کار می پــردازد کــه شــاید بــه پرســش اصلــی در خصــوص 
نابرابــری معاصــر تبدیــل شــده اســت )اگــر همیشــه چنیــن نبــوده اســت(. ســپس در فصــل چهــارم، کاوش 
ــه آن  ــر در موضــوع اصلــی، یعنــی شــرایطی کــه در آن بازتوزیــع ممکــن و ابزارهــای دســتیابی ب عمیق ت
ممکــن می شــود انجــام می گیــرد. در ایــن فصــل توجــه خاصــی بــه نابرابــری و بازتوزیــع در فرانســه خواهــد 
ــا توجــه اختصاص یافتــه  شــد، اگرچــه کمبــود نســبی داده هــای موجــود و تحلیل هــا )در تضــاد جــدی ب
ــه سیاســی در فرانســه ســال های  ــی مباحث ــات اصل ــکاری، »گسســت اجتماعــی« و ســایر موضوع ــه بی ب
ــژه  ــر مطالعاتــی از کشــورهای دیگــر، به وی ــه تکیــه صــرف ب 1990( در زمان هایــی نویســنده را مجبــور ب

ایاالت متحــده بــرای تشــریح، تأییــد و رد نظریه هــای موردبحــث کــرده اســت.
واژگان کلیدی: سایست های بازتوزیعی، نابرابری، تعارض، عدالت اجتماعی، گسست اجتماعی.
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تهیه و تدوین: اتحادیة بین المللی تأمین اجتماعی
مترجم: مجید حسن زاده

سال: 1397

چکیده 
شامل  اجتماعی،  تأمین  ادارۀ  برای   )ISSA( اجتماعی  تأمین  بین المللی  اتحادیۀ  رهنمودهای  مجموعۀ 
استانداردهای تخصصی و به رسمیت شناخته شدۀ بین المللی در سازمان های تأمین اجتماعی بوده و ماحصل 
بخشی از فعالیت های مرکز تعالی ISSA است. این رهنمودهای توسط کمیسیون های فنی و کارشناسان 
دبیرخانه کل اتحادیه و بر اساس مشاورۀ گسترده با متخصصان، سازمان های بین المللی و اعضای ISSA در 

سراسر جهان شکل گرفته است. 
تاکنون ۸ جلد از این مجموعه به سفارش مؤسسۀ پژوهشی عالی تأمین اجتماعی ترجمه و توسط انتشارات 

مؤسسه به چاپ رسیده است. مباحثی که در این ۸ مجلد بررسی شده است عبارت اند از: 
حکمرانی خوب، کیفیت خدمت، بازگشت به کار و استقرار مجدد، ارتباطات در سازمان های تأمین اجتماعی، 
فعالیت اکچوئریال در تأمین اجتماعی، سرمایه گذاری ذخایر تأمین اجتماعی، راهکارهای اجرایی گسترش 

پوشش، ارتقای بهداشت محیط کار.
ارائۀ مرجعی کاربردی و جامع درزمینۀ حکمرانی خوب بر اساس  هدف از تدوین مجلد حکمرانی خوب 
رهنمودهای ایسا برای سازمان های تأمین اجتماعی بوده است. هدف تنظیم یک چهارچوب حکمرانی است 
دامنۀ موضوعات حکمرانی درون سازمانی در  از  اجمالی  این رهنمودها، دیدگاهی  از  پشتیبانی  که ضمن 

سازمان تأمین اجتماعی به کاربران ارائه می کند.
رهنمودهای ایسا در خصوص حکمرانی خوب شامل فهرستی از ارکان و عناصر ضروری است که به پیاده سازی 
و پشتیبانی از حکمرانی خوب در سازمان های تأمین اجتماعی کمک می کنند. همچنین پیشنهادهایی نیز در 
خصوص نحوۀ کاربرد هریک از رهنمودها از طریق توصیف ساختارها و سازوکارهای حکمرانی که موجب سهولت 

بهره برداری از رهنمودها می شود، ارائه شده است.
رهنمودهای ایسا در خصوص حکمرانی خوب، پایه و مبنایی را بنیان گذاری می کند که دبیرخانۀ ایسا می تواند بر 
این اساس، به توسعۀ بیشتر روش ها و ابزارهایی نظیر نرم افزارهای آموزش الکترونیک، الگوهای آموزشی، طراحی 
شاخص ها و الگوبرداری حکمرانی خوب، در جهت تسهیل ظرفیت سازی و پشتیبانی از تالش اعضا برای ارتقا و 
بهبود حکمرانی در سازمان ها بپردازد. در حال حاضر، این رهنمودها بر حکمرانی داخلی در سازمان های تأمین 

اجتماعی و حوزۀ تخصصی از مهم ترین موضوعات تأمین اجتماعی متمرکز شده اند.

واژگان کلیدی: اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی، حکمرانی خوب، رهنمود. 

 )ISSA( عنوان: رهنمودهای اتحادیة بین المللی تأمین اجتماعی
حکمرانی خوب 
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            )ISSA( عنوان: رهنمودهای اتحادیة بین المللی تأمین اجتماعی
کیفیت خدمت

تهیه و تدوین:   اتحادیة بین المللی تأمین اجتماعی
مترجم: مجید حسن زاده

سال: 1397

چکیده 
ایــن مجموعــه رهنمودهــا به منظــورِ کمــک بــه ســازمان های تأمیــن اجتماعــی بــرای توســعه و بهبــود 

عملکــرد خدمــت تدویــن و تنظیــم شــده اســت.

ــی  ــای مختلف ــت در جایگاه ه ــت خدم ــعۀ کیفی ــاد و توس ــر ایج ــی از منظ ــن اجتماع ــازمان های تأمی س
قــرار دارنــد. باوجوداینکــه هــر ســازمان بــرای اجــرای یــک سیســتم تأمیــن اجتماعــی اثربخــش و کارآمــد 
ــر  ــاًل از یکدیگ ــتریان کام ــای مش ــن تجربه ه ــانی و همچنی ــازوکارهای خدمت رس ــد، س ــالش می کن ت
متفــاوت هســتند. کیفیــت خدمــت به منزلــۀ ســرمایه گذاری درزمینــۀ کارایــی و اثربخشــی خدمت رســانی 
تأمیــن اجتماعــی اســت کــه موجــب افزایــش اعتمــاد و اطمینــان بیشــتر بــه نظــام تأمیــن اجتماعــی و 

ــر می شــود. دســتاوردهای اجتماعــی بهت

هــدف رهنمودهــای کیفیــت خدمــت کمــک بــه ســازمان های تأمیــن اجتماعــی بــرای بهبــود عملکــرد 
ــا  ــرای اعضــا، مزای ــارت اســت از: ایجــاد ارزش ب ــن اســاس، عملکــرد خدمــت عب ــر ای خدمــت اســت. ب
ــرکای  ــت، و ش ــدگان خدم ــان، ارائه دهن ــا، کارفرمای ــهروندان، اعض ــط )ش ــای مرتب ــران، و گروه ه بگی

ــی. ــن اجتماع ــازمان تأمی ــره س ــد کســب وکار روزم ــات و فراین ــی( به واســطۀ اقدام اجتماع

این رهنمودها به منظوِر تحقق اهداف زیر تدوین شده اند:

-راهنمایی در خصوص اصول و کاربرد کیفیت خدمت؛

-پشتیبانی از ظرفیت سازی جهت ارائه و بهبود کیفیت خدمت؛

-ارائۀ استانداردهای متعادل کیفیت خدمت.

مجلــد کیفیــت خدمــت در بخــش نخســت رهنمودهــای چهارچــوب کیفیــت خدمــت، در بخــش دوم 
ــه  ــدارک خدمــت و در بخــش ســوم رهنمودهــای بهبــود مســتمر را ارائ رهنمودهــای نحــوۀ ایجــاد و ت

می دهــد. 

واژگان کلیدی:  اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی، کیفیت خدمت، رهنمود، تأمین اجتماعی اثربخش.
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تهیه و تدوین: اتحادیة بین المللی تأمین اجتماعی
مترجم: مریم زاهدی

سال: 1397

چکیده  
اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی )ایسا( گروهی بزرگ و متنوع از سازمان های تأمین اجتماعی، در هر 
دو بخش شغلی و غیر شغلی، در اکثر کشورهای جهان را در برمی گیرد. افزون بر ظهور تغییرات اقتصادی، 
جمعیت شناسی و بازار کار، چالش های جدید و حائز اهمیتی که به بسیاری از سازمان ها تحمیل می شود، 
منجر به اتخاذ رویکردهایی در جهت کاهش ورود افراد دارای معلولیت به سیستم تأمین اجتماعی و بهبود 
توانایی مالی سازمان ها و کاهش تأثیر کلی شرایط معلولیت بر روی بسیاری از ذی نفعان در چارچوب 

قانونی شان شده است.
کنوانسیون سازمان ملل متحد درزمینۀ حقوق افراد ناتوان یا معلول )CRRD(که در سال 200۸ به اجرا 
درآمد، از سازمان های تأمین اجتماعی، مخصوصاً کشورهایی که به کنوانسیون پیوسته اند می خواهد تا به 
 )RTW(نهادهای قانونی در تدوین ابزارهای حمایتی در جهت تقویت و پشتیبانی از برنامه بازگشت به کار
و پیاده سازی آن وفق مادۀ 27، از بخش )k(1 کنوانسیون سازمان ملل متحد با موضوع حقوق افراد ناتوان 

و معلول کمک کنند.
از طریق مشاورۀ گستردۀ بین المللی مدل های   ISSA اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی در این زمینه 
موفق و کاربردی شامل خط مشی ها، فرایندها و روندهای طراحی و اجراشده توسط سازمان های تأمین 
اجتماعی را شناسایی کرد. این مدل ها برای شناسایی دیدگاه هایی توسعه یافته اند که تصمیم گیرندگان 
را قادر خواهند ساخت در سازمان های تأمین اجتماعی فرایند تحت حمایتشان را پیش ببرند و بر فرایند 

قانون گذاری شان اثر بگذارند.
این رهنمودها بنا به دالیل زیر طراحی شده اند:

- طراحی کلی گزینه های استراتژیک سازمان های تأمین اجتماعی برای دستیابی به این نتایج؛ 
تأمین  سازمان های  برای  کار  به  بازگشت  برنامه های  موفق  تجربیات  محور  انگیزشی حول  بحث های   -

اجتماعی؛ 
- شناسایی عوامل موفقیت یک طرح؛

- ارائۀ ابزار پیاده سازی برنامه

واژگان کلیدی: اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی، بازگشت به کار، معلولیت، افراد ناتوان.

   )ISSA( عنوان: رهنمودهای اتحادیة بین المللی تأمین اجتماعی
بازگشت به کار و به کارگیری دوباره در محیط کار
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عنوان: تأمین مالی حمایت های اجتماعی

تألیف: میکائیل خیخون
مترجم: عباس خندان

سال: 1397

چکیده 
کتاب تأمین مالی حمایت های اجتماعی کتابی است کاربردی و مخصوص سیاست گذاران و تصمیم گیران 
این حوزه که موضوعات علمی را با زبان ساده و به دوراز پیچیدگی های فنی بیان کرده است.کتاب با این 
سؤال مهم شروع می شود که آیا دولت های رفاه گسترده و تأمین اجتماعی که دایره خدماتش روزبه روز 
بزرگ تر شده در آینده قابل دوام و پایدار خواهد بود؟ پس از بحث و بررسی های فراوان نظری و تجربی 
به عنوان نتیجه پاسخ داده می شود که تمام این به حکمرانی مالی سیستم یا نظام تأمین اجتماعی بستگی 
دارد. اگر خدماتی که ارائه می شود ناکارآمد – به این معنی که در رسیدن به اهداف ناموفق باشد و ناکارا 
رسیدن به اهداف همراه با صرف هزینه زیاد و هدرروی باشد حتی یک دالر هم هزینه زیاد است و جامعه 
آن را تحمل نمی کند. اما برعکس اگر مخارج تأمین اجتماعی کارآمد و کارا باشد حتی صرف مبالغ بیشتر 
از این نیز بسته به هنجارهای اجتماعی کشورها ممکن است با پذیرش عمومی همراه باشد. این کتاب 
به سیاست گذاران می گویدکه چگونه می شود نظام تأمین مالی کارآمد و کارایی را برای انواع مختلف از 
حمایت های اجتماعی اعم از بلندمدت، کوتاه مدت، درمان، بیکاری و حتی درآمد پایه شهروندی طراحی 

کرد.
کتاب به تحلیلگران امور مالی کمک می کند تا به سؤاالتی که معموالً توسط سیاست گذاران مطرح می شود 

پاسخ دهند. 
کتاب حاضر با مشارکت ILO و ISSA و توسط شش نفر از برجسته ترین کارشناسان این دو سازمان نوشته 
شده است. این کتاب درواقع دانش و تجربه سیاستی انباشته شده در این دو سازمان را یکجا به خواننده ارائه 

می دهد و از این نظر خواندن آن به همه کارشناسان و تصمیم گیران این حوزه توصیه می شود.

واژگان کلیدی: تأمین مالی، حمایت ملی اجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی، سیاستگذاری اجتماعی. 
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تهیه و تدوین: اتحادیة بین المللی تأمین اجتماعی
مترجم: مریم حسینی

سال: 1397

چکیده 
با ذی نفعان داخلی و خارجی مرتبط )مانند ذی نفعان،  ارتباط  تأمین اجتماعی در  کلید موفقیت سازمان 
بیمه پردازان، کارفرمایان، شرکای اجتماعی، سیاست مداران، کارکنان تأمین اجتماعی، رسانه ها و غیره( اشتراک 
اطالعات، دانش، تخصص، تجربه و نظرات و درنهایت، ایجاد ارزش افزوده برای تمامی طرف های درگیر است.

برای  کلی  چارچوبی  اجتماعی  تأمین  سازمان های  اجرایی  امور  ادارۀ  برای  اتحادیه  ارتباطات  رهنمودهای 
حکمرانی مطلوب و مدیریت نظام مند عملکردهای ارتباطی ارائه می کند. این استانداردهای حرفه اِی بین المللی 
از طریق مشاورۀ گسترده با متخصصان و اعضای اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی در سراسر جهان  تهیه 

شده است.
رهنمودها در پنج بخش سازمان دهی شده اند: اصول ارتباطات، مدیریت و حکمرانی، واحد ارتباطات، ارتباطات 
داخلی و ارتباطات خارجی در هر بخش رهنمودهای خاصی  بر اساس عوامل زیر گروه بندی شده اند: رهنمود، 

ساختار و سازوکار. 
همچنین رهنمودها شامل ابزار خودارزیابی سازمان های تأمین اجتماعی هستند و با مراجع فنی و نمونه هایی 
از عملکردهای مطلوب مرتبط هستند. در این رهنمودها واحد ارتباطات به مسئولیت های کارکنان سازمان 
برای اجرا و عملیاتی کردن ارتباطات، صرف نظر از ساختار سازمانی آن ها اشاره دارد. چنین وظایفی می تواند 
توسط کارکنان سازمان و یا کارگزاری های خارجی طرف قرارداد انجام شود. در اغلب سازمان ها برخی از 
وظایف ارتباطی به واحدهای کسب وکار یا واحدهای تخصصی که فعالیت های خاصی را انجام می دهند واگذار 

می شوند. 

واژگان کلیدی: اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی، ارتباطات، تأمین اجتماعی، رهنمود.

 )ISSA( عنوان:  رهنمودهای اتحادیة بین المللی تأمین اجتماعی
ارتباطات در سازمان های تأمین اجتماعی
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           )ISSA( عنوان: رهنمودهای اتحادیة بین المللی تأمین اجتماعی
فعالیت آکچوئریال در تأمین اجتماعی

تهیه و تدوین: اتحادیة بین المللی تأمین اجتماعی
مترجم: علی صادقخانی

سال: 1397

چکیده 
ــا  ــال( ب ــای اکچوئری ــی )رهنموده ــن اجتماع ــال در تأمی ــت اکچوئری ــا موضــوع فعالی ــا ب ــن رهنموده ای
همــکاری مشــترک اتحادیــه بین المللــی تأمیــن اجتماعــی )ISSA( و ســازمان بین المللــی کار )ILO( تهیــه 
ــاغل در  ــی ش ــن اجتماع ــان تأمی ــایر متخصص ــا و س ــا، اکچوئری ه ــن رهنموده ــان ای ــده اند. مخاطب ش
فعالیــت اکچوئریــال طرح هــای تأمیــن اجتماعــی و نیــز ســازمان های تأمیــن اجتماعــی، سیاســت گذاران 

و دیگــر ذی نفعــان ناظــر بــر فعالیــت اکچوئریــال هســتند.

اهــداف ایــن رهنمودهــا عبارت انــد از: راهنمایــی ذی نفعــان گوناگــون در انجــام آن بخــش از وظایفشــان 
کــه بــه طراحــی، مدیریــت، تأمیــن مالــی و ارائــۀ مزایــای تأمیــن اجتماعــی مربــوط می شــود. ســاختار 
ایــن رهنمودهــا به گونــه ای اســت کــه فهرســتی از مســائلی کــه بایــد بــه آن هــا پرداختــه شــود تهیــه 
ــبات  ــام محاس ــامل انج ــف ش ــن تکالی ــود. ای ــه می ش ــف ارائ ــن تکالی ــام ای ــرای انج ــی ب و توصیه های
ــا قاعــده مندســازی مشــاورۀ سیاســت گذاری، نظــارت، گــزارش دهــی، مدیریــت و  ــه ی ــال، ارائ اکچوئری

ــود. ــه هــر ذی نفــع متفــاوت خواهــد ب ــا توجــه ب ــوده و ب اطالع رســانی ب

ــی  ــاختارها و فرایندهای ــه اصــول، س ــوط ب ــای مرب ــه ای از توصیه ه ــۀ مجموع ــه ارائ ــدام ب ــند اق ــن س ای
می نمایــد کــه بایــد در جــای خــود لحــاظ و در جهــت تحقــق اهــداف اشاره شــده بــه کار گرفتــه شــوند. 
لــذا ایــن مجموعــه در پــی کمــک بــه اکچوئری هــا  در تأمیــن اســتانداردهای ملــی و بین المللــی و نیــز 
الزامــات تنظیم گــری اســت. هرچنــد، رهنمودهــای اکچوئریــال ISSA-ILO بــه لحــاظ قانونــی الزم االجــرا 
نیســتند؛ امــا بایــد به عنــوان یــک تجربــۀ موفــق و دقیــق در رابطــه بــا اهــداف گســترده تری از بهبــود 

اجــرا و نظــارت بــر فعالیــت اکچوئریــال در نظــر گرفتــه شــود.

واژگان کلیدی:  اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی، فعالیت اکچوئریال، تأمین مالی، رهنمود.
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تهیه و تدوین: اتحادیة بین المللی تأمین اجتماعی
مترجم: محمدرضا فرهادی پور

سال: 1397

چکیده  
رهنمودهای ارائه شده در این کتاب برای هیئت مدیره، مدیریت، نهادهای سرمایه گذاری، کمیتۀ سرمایه گذاری 
و بخش های سرمایه گذاری کاربرد دارند. با شناخت اینکه برخی از سازمان های تأمین اجتماعی مدیریت 
سرمایه گذاری را به روش درون سازمانی انجام می دهند، درحالی که سازمان های دیگر از مدیران برون سازمانی 
استفاده می کنند، هدف از این رهنمودها این است که سازمان ها امکان پیگیری فرایند حکمرانی مترقی را 

داشته باشند.
رهنمودهای اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی در خصوص سرمایه گذاری ذخایر تأمین اجتماعی به اعضا 
اجازه می دهد فرایند حکمرانی  مترقی را دنبال کنند. این کار با ایجاد ساختارهای مختلِف دخیل در این 
فرایند آغاز می شود که شامل تعریف نقش ها و نحوۀ تعامل این نقش ها با فرایندهایی است که قرار است 
برای رسیدن به اهداف حکمرانی ایجاد شوند. این فرایندها شامل تعریف و پایش راهبرد سرمایه گذاری، 

نظارت بر عملکرد و گزارش دهی می شود.
با اصول و  به فرایندهای حکمرانی سرمایه گذاری  از پرداختن  از رهنمودها قبل  این مجموعه  بنابراین، 
ساختارهای حکمرانی سرمایه گذاری آغاز می شوند. این رهنمودها این موضوع را در نظر می گیرند که برخی 
از سازمان های  تأمین اجتماعی، مدیریت سرمایه گذاری را به طور درون سازمانی انجام می دهند؛ درحالی که 

دیگر نهادها از مدیران برون سازمانی استفاده می کنند.
فرایندهای حکمرانی سرمایه گذاری در سه بخش مجزا شناسایی و بررسی می شوند:

فرایندهای حکمرانی عمومی )مرتبط با  سازمان های تأمین اجتماعی که مدیریت سرمایه گذاری را به صورت 
درون سازمانی و یا برون سازمانی انجام می دهند(؛

فرایندهای حکمرانی مشخصاً مرتبط با واحدهای سرمایه گذاری درون سازمانی؛
فرایندهای حکمرانی مشخصاً مرتبط با مدیران سرمایه گذاری برون سازمانی.

واژگان کلیدی: اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی، سرمایه گذاری، تأمین اجتماعی، حکمرانی، 
ذخایر، رهنمود.

 )ISSA( عنوان:  رهنمودهای اتحادیة بین المللی تأمین اجتماعی
سرمایه گذاری ذخایر تأمین اجتماعی
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    )ISSA( عنوان:  رهنمودهای اتحادیة بین المللی تأمین اجتماعی
راهکارهای اجرایی گسترش پوشش

تهیه و تدوین: اتحادیة بین المللی تأمین اجتماعی
مترجم: مجید حسن زاده

سال: 1397

چکیده 
چالــش دسترســی کامــل بــه پوشــش تأمیــن اجتماعــی بــرای همــۀ افــرادی کــه اســتحقاق دریافــت آن 
را دارنــد، موضــوع همــۀ شــاخه های تأمیــن اجتماعــی بــه شــمار مــی رود و همــۀ ســازمان ها بــا درجــات 
ــه طرح هــای  ــد. ایــن رهنمودهــا راهکارهــای اجرایــی بهبــود دسترســی ب ــا آن ســروکار دارن متفــاوت ب
ــکل و  ــا مش ــرار دادن آن ه ــش ق ــت پوش ــه تح ــی ک ــرای جمعیت های ــی ب ــن اجتماع ــارکتی تأمی مش
ــردی  ــم انداز راهب ــا چش ــو ب ــد. همس ــایی می کنن ــتند را شناس ــترس« هس ــخت دس ــالح »س به اصط
تأمیــن اجتماعــی پویــا، اتحادیــۀ بین المللــی تأمیــن اجتماعی)ایســا( گســترش پوشــش تأمیــن اجتماعــی 
را از طریــق برخــی اقدامــات ازجملــه ارائــۀ راهبــرد ایســا در گســترش پوشــش تأمیــن اجتماعــی، انتشــار 
ــان و کارگــران مهاجــر و مطالعــات خــاص  کتــاب مرجــع در خصــوص گســترش پوشــش خویش فرمای
در ایــن زمینــه، نظیــر گــزارش مربــوط بــه کشــورهای بریکــس و ســند چهارچــوب راهنمــا در خصــوص 

تأمیــن اجتماعــی بــرای کارگــران مهاجــر در اوراســیا ارتقــا می بخشــد.

هــدف رهنمودهــای ایســا درزمینــۀ راهکارهــای اجرایــی گســترش پوشــش، تقویــت ظرفیت ســازمان های 
ــه( و گســترش پوشــش  ــر حق بیم ــی ب ــای مشــارکتی )مبتن ــر برنامه ه ــۀ مؤث ــی در ارائ ــن اجتماع تأمی

گروه هــای ســخت پوشــش اســت.

واژگان کلیدی: اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی، پوشش تأمین اجتماعی، طرح های مشارکتی، رهنمود. 
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تهیه و تدوین: اتحادیة بین المللی تأمین اجتماعی
مترجم: مجید حسن زاده

سال: 1397

چکیده  
ارتقای بهداشت محیط کار، به بررسی عوامل مهم خطر بروز بیماری های غیر واگیردار و قابل پیشگیری 
)نظیر چاقی، استعمال دخانیات، دیابت نوع دو، بیماری های مرتبط با مصرف الکل و فشارهای روانی( 
می پردازد و مداخلۀ زودهنگام را میسر می سازد. محیط کار نیز مکانی است برای انتشار اطالعات و افزایش 
آگاهی در خصوص شرایط بهداشتی و بیماری های واگیردار نظیر ایدز. کاهش ریسک بیماری در میان مدت 
و بلندمدت به کاهش نیاز به مزایای تأمین اجتماعی و نیز بهبود وضعیت سالمت جمعیت منجر می شود.

سازمان های تأمین اجتماعی نقش مهمی در اثرگذاری و تسهیل بازگشت به کار پس از آسیب ها و بیماری ها 
ایفا می کنند. ارتقای بهداشت محیط کار با کمک به تسریع روند بهبودی و برگشت سالمتی افراد و کاهش 
میزان غیبت آنان در محیط کار و صرفه جویی در هزینه ها مزایای فراوانی برای کارفرمایان و کارگران و 

سازمان های بیمه گر دارد.
سازمان های تأمین اجتماعی می توانند با برعهده گرفتن نقش رهبری در تأمین، حفظ و ارتقای بهداشت 
محیط کار از منافع محسوس بهره مند گردند. بر همین اساس، این رهنمودها چنین اقداماتی را پشتیبانی 

می نمایند. 
فراهم می سازد.  اجتماعی  تأمین  اقدام سازمان های  برای  رهنمودها چهارچوبی  این  در  اشاره شده  مفاد 
اساساً آن ها راهنمای توسعه و چگونگی اجرای برنامه های پایدار و نیاز محور ارتقای بهداشت محیط کار در 
سازمان های مخاطب شامل کارخانجات، کارگاه ها بخش خصوصی یا عمومی، نهادها یا سازمان ها هستند. 

فرایندها و رویه های تشریح شده مبتنی بر تجارب موفق می باشند. 
رهنمودها دو حوزۀ کلیدی را مدنظر قرار داده اند: 

- سازمان های تأمین اجتماعی به مثابۀ تسهیلگر تجارب موفق در سازمان های مخاطب خود و گام های 
اجرای آن نقش ها؛

- سازمان های تأمین اجتماعی به مثابۀ الگوها و اقدامات موردنیاز جهت دستیابی به این وضعیت.
رهنمودهای ایسا درزمینۀ ارتقای بهداشت محیط کار باید همراه با رهنمودهای ایسا در خصوص بازگشت به 
کار و بازآرایی محیط کار  و همچنین رهنمودهای ایسا درزمینۀ پیشگیری از مخاطرات شغلی مورداستفاده 

قرارگیرد و ابزاری جامع برای مدیریت ارشد در سازمان های تأمین اجتماعی محسوب شود.

واژگان کلیدی: اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی، بهداشت محیط کار، بیماری، رهنمود.

     )ISSA( عنوان: رهنمودهای اتحادیة بین المللی تأمین اجتماعی
ارتقای بهداشت محیط کار
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عنوان: حقوق تأمین اجتماعی در آلمان

تهیه و تدوین: کمیسیون اروپا
مترجم:  لیال سادات فاطمی نسب

سال: 1397

چکیده 
مجموعــه کتاب هــای حقــوق تأمیــن اجتماعــی در کشــورهای اروپایــی کــه توســط کمیســیون اروپایــی 
ــه ســاختار ســازمان های تأمیــن اجتماعــی و حمایــت  حقــوق تأمیــن اجتماعــی تهیــه شــده اســت، ب
اجتماعــی در کشــورهایی اروپایــی می پــردازد و دربــاره نحــوه عمــل آن هــا اطالعــات جامــع و روشــنی 

ــد. ــه می کن ارائ

ایــن کتــاب بــه حقــوق تأمیــن اجتماعــی در کشــورآلمان پرداختــه اســت. در کشــور آلمــان نظــام تأمین 
ــه بازنشســتگی،  ــدت، بیم ــای بلندم ــه مراقبت ه ــی، بیم ــه درمان ــِی بیم ــج حــوزه اصل ــی از پن اجتماع
بیمــه تصــادف و بیمــه بیــکاری تشــکیل شــده اســت. در ایــن کتــاب بیمه گــر و بیمه گــذار در هریــک 
ــه  ــهم حق بیم ــت س ــوه پرداخ ــی و نح ــای نام نویس ــف و فراینده ــه تعری ــۀ بیم ــای پنج گان از حوزه ه

ــز تشــریح می شــود. نی

در ایــن اثــر تــالش شــده اســت تــا از نحــوه تأمیــن مالــی ســازمان حمایــت اجتماعــی در کشــور آلمــان 
ــای  ــی، کمک هزینه ه ــتی و درمان ــای بهداش ــه مراقبت ه ــخصی ازجمل ــای مش ــد و حمایت ه ــاز کن آغ
نقــدی ایــام بیمــاری، کمک هزینــه بــارداری، مســتمری ازکارافتادگــی، مزایــا و مســتمری بازنشســتگی، 
ــغلی،  ــای ش ــی از کار و بیماری ه ــوادث ناش ــه ح ــوط ب ــای مرب ــدگان، کمک هزینه ه ــتمری بازمان مس

ــد.  ــریح می نمای ــدت را تش ــای بلندم ــکاری و مراقبت ه ــدی، بی ــه عائله من کمک هزین

واژگان کلیدی: حقوق تأمین اجتماعی، آلمان، کمیسیون تأمین اجتماعی اروپا.
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تهیه و تدوین: کمیسیون اروپا
مترجم: لیال سادات فاطمی نسب

سال: 1397

چکیده 
اروپایی حقوق  اروپایی که توسط کمیسیون  اجتماعی در کشورهای  تأمین  مجموعه کتاب های حقوق 
تأمین اجتماعی تهیه شده است، به ساختار سازمان های تأمین اجتماعی و حمایت اجتماعی در کشورهایی 

اروپایی می پردازد و درباره نحوه عمل آن ها اطالعات جامع و روشنی ارائه می کند.
این کتاب به حقوق تأمین اجتماعی در کشور دانمارک پرداخته است. کشور دانمارک دارای یک نظام 
تأمین اجتماعی چندالیه است. در الیه اول که غیر مشارکتی و اجباری است و منابع آن توسط دولت 
تأمین می شود، به عنوان یک الیه حمایتی شامل مستمری پایه )با نرخ ثابت و یکسان( و مستمری مکمل بر 
مبنای استطاعت مالی است. شرط الزم برای دریافت مستمری های این الیه اقامت است. الیه دوم مشارکتی 
و مختص بازار کار این کشور است. این الیه تقریباً تمام  دستمزد بگیران را تحت پوشش قرار می دهد و 
همچنین مشارکت افراد خویش فرما در این الیه اختیاری است. افراد در این الیه از  تمامی خدمات حوزه 
سالمت، بیکاری و ازکارافتادگی برخوردار می شوند. الیه سوم، بیمه های اختیاری است که مبتنی بر میزان 

مشارکت بیمه شدگان است. 
آغاز  اجتماعی در کشور دانمارک  تأمین مالی سازمان حمایت  از نحوه  تا  اثر تالش شده است  این  در 
کند و حمایت های مشخصی ازجمله مراقبت های بهداشتی و درمانی، کمک هزینه های نقدی ایام بیماری، 
بازماندگان،  مستمری  بازنشستگی،  مستمری  و  مزایا  ازکارافتادگی،  مستمری  بارداری،  کمک هزینه 
کمک هزینه های مربوط به حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی، کمک هزینه عائله مندی، بیکاری و 

مراقبت های بلندمدت را تشریح می نماید. 
واژگان کلیدی: حقوق تأمین اجتماعی، دانمارک، کمیسیون اروپا، تأمین اجتماعی چندالیه.

عنوان: حقوق تأمین اجتماعی در دانمارک
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عنوان: حقوق تأمین اجتماعی در ایتالیا

تهیه و تدوین: کمیسیون اروپا
مترجم: لیال سادات فاطمی نسب

سال: 1397

چکیده 
مجموعه کتاب های حقوق تأمین اجتماعی در کشورهای اروپایی که توسط کمیسیون اروپایی حقوق تأمین 
اجتماعی تهیه شده است، به ساختار سازمان های تأمین اجتماعی و حمایت اجتماعی در کشورهایی اروپایی 

می پردازد و درباره نحوه عمل آن ها اطالعات جامع و روشنی ارائه می کند.
این کتاب به حقوق تأمین اجتماعی در کشور ایتالیا پرداخته است. در ایتالیا تمام افراد شاغل و دریافت کننده 
حقوق تحت پوشش بیمه اجباری قرار می گیرند، همچنین کارمندان بخش خصوصی و خویش فرمایان باید 
تحت پوشش »طرح بیمه اجباری عمومی قرار بگیرند. همچنین صندوق ها یا طرح های خاص دیگری هم  
برای جمع آوری حق بیمه و پرداخت مزایا به گروه های خاص کارگری مانند روزنامه نگاران ، وکال، پزشکان، 

مهندسان، معماران و ... وجود داردکه هرکدام باید تحت پوشش طرح یا صندوق مربوطه قرارگیرند.
در این اثر تالش شده است تا از نحوه تأمین مالی سازمان حمایت اجتماعی در کشور ایتالیا آغاز کند و 
حمایت های مشخصی ازجمله مراقبت های بهداشتی و درمانی، کمک هزینه های نقدی ایام بیماری، کمک هزینه 
بارداری، مستمری ازکارافتادگی، مزایا و مستمری بازنشستگی، مستمری بازماندگان، کمک هزینه های مربوط 
به حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی، کمک هزینه عائله مندی، بیکاری و مراقبت های بلندمدت را 

تشریح می نماید. 

واژگان کلیدی: حقوقتأمین اجتماعی، ایتالیا،کمیسیون تأمین اجتماعی اروپا.
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عنوان: حقوق تأمین اجتماعی در سوئیس

تهیه و تدوین: کمیسیون اروپا
مترجم: لیال سادات فاطمی نسب

سال: 1397

چکیده  
مجموعه کتاب های حقوق تأمین اجتماعی در کشورهای اروپایی که توسط کمیسیون اروپایی حقوق تأمین 
اجتماعی در کشورهایی  اجتماعی و حمایت  تأمین  به ساختار سازمان های  است،  تهیه شده  اجتماعی 

اروپایی می پردازد و درباره نحوه عمل آن ها اطالعات جامع و روشنی ارائه می کند.
اجتماعی سوئیس  تأمین  نظام  است.  پرداخته  اجتماعی در کشور سوئیس  تأمین  به حقوق  این کتاب 
خدمات مختلفی را شامل بیمه سالمندان و بازماندگان؛ بیمه ازکارافتادگی؛ بیمه سالمت؛ بیمه سوانح و 
بیماری های شغلی؛ مساعدت های جبران درآمد؛ بیمه بیکاری و مساعدت های خانواده را به بیمه شدگان 
ارائه می کند. انواع بیمه های اجتماعی در این کشور با ارائه مواردی مانند مستمری بازنشستگی، مزایای 
بیکاری، مساعدت های خانواده، و جبران هزینه های بیماری، زایمان یا سوانح بیمه شدگان را در برابر انواع 

ریسک های اجتماعی پوشش می دهند. 
آغاز  اجتماعی در کشور سوئیس  مالی سازمان حمایت  تأمین  نحوه  از  تا  است  اثر تالش شده  این  در 
کند و حمایت های مشخصی ازجمله مراقبت های بهداشتی و درمانی، کمک هزینه های نقدی ایام بیماری، 
بازماندگان،  مستمری  بازنشستگی،  مستمری  و  مزایا  ازکارافتادگی،  مستمری  بارداری،  کمک هزینه 
کمک هزینه های مربوط به حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی، کمک هزینه عائله مندی، بیکاری و 

مراقبت های بلندمدت را تشریح می نماید. 

واژگان کلیدی: حقوقتأمین اجتماعی، سوئیس،کمیسیون تأمین اجتماعی اروپا.
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عنوان: حقوق تأمین اجتماعی در فرانسه

تهیه و تدوین: کمیسیون اروپا
مترجم: لیال سادات فاطمی نسب

سال: 1397

چکیده 
اروپایی حقوق  اروپایی که توسط کمیسیون  اجتماعی در کشورهای  تأمین  مجموعه کتاب های حقوق 
تأمین اجتماعی تهیه شده است، به ساختار سازمان های تأمین اجتماعی و حمایت اجتماعی در کشورهایی 

اروپایی می پردازد و درباره نحوه عمل آن ها اطالعات جامع و روشنی ارائه می کند. 

این کتاب به حقوق تأمین اجتماعی در کشور فرانسه پرداخته است. نظام تأمین اجتماعی کشور فرانسه، از 
5 جزء اصلی تشکیل شده است: طرح عمومی: بیشتر کارمندان و سایر گروه هایی که برای عضویت در این 
طرح نام نویسی کرده اند )مانند دانشجویان، کسانی که مزایای مشخصی دریافت می کنند و افرادی که در 
فرانسه ساکن اند( تحت پوشش این طرح قرار می گیرند، طرح کارمندی، طرح کشاورزی و کارگری، طرح 
مخصوص خویش فرمایان شاغل در بخش های غیر کشاورزی و سه طرح مستقل بازنشستگی )کارگران بخش 
صنعت، بازرگانان، تولیدکنندگان( و طرح بیمه درمانی و طرح های بیمه بیکاری و طرح های بازنشستگی 

تکمیلی و اجباری می شود. 

در این اثر تالش شده است تا از  نحوه تأمین مالی سازمان حمایت اجتماعی در فرانسه آغاز کند و حمایت های 
مشخصی ازجمله مراقبت های بهداشتی و درمانی، کمک هزینه های نقدی ایام بیماری، کمک هزینه بارداری، 
مستمری ازکارافتادگی، مزایا و مستمری بازنشستگی، مستمری بازماندگان، کمک هزینه های مربوط به 
از کار و بیماری های شغلی، کمک هزینه عائله مندی، بیکاری و مراقبت های بلندمدت را تشریح  حوادث ناشی 

می نماید.

واژگان کلیدی: حقوقتأمین اجتماعی، فرانسه،کمیسیون تأمین اجتماعی اروپا.
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عنوان: حقوق تأمین اجتماعی در پرتغال

تهیه و تدوین: کمیسیون اروپا
مترجم: لیال سادات فاطمی نسب

سال: 1397

چکیده 
مجموعه کتاب های حقوق تأمین اجتماعی در کشورهای اروپایی که توسط کمیسیون اروپایی حقوق تأمین 
اجتماعی تهیه شده است، به ساختار سازمان های تأمین اجتماعی و حمایت اجتماعی در کشورهایی اروپایی 

می پردازد و درباره نحوه عمل آن ها اطالعات جامع و روشنی ارائه می کند.
این کتاب به حقوق تأمین اجتماعی در کشور پرتغال پرداخته است. نظام تأمین اجتماعی پرتغال بر مبنای 
اصل جامعیت بنا شده است، بدین معنا که همگان، مشمول بهره مندی از حمایت های اجتماعی این نظام 
می شوند. این نظام از 3 جزء تشکیل شده است که شامل نظام حمایت های اجتماعی برای شهروندان باهدف 
تضمین ارائه حقوق پایه، فرصت های برابر و ارتقای همبستگی اجتماعی برای شهروندان؛ نظام بیمه ای 

مبتنی بر اصل مشارکت اجباری و نظام تکمیلی می شود. 
در این اثر تالش شده است تا از نحوه تأمین مالی سازمان حمایت اجتماعی در کشور پرتغال آغاز کند 
بیماری،  ایام  نقدی  کمک هزینه های  درمانی،  و  بهداشتی  مراقبت های  ازجمله  مشخصی  حمایت های  و 
بازماندگان،  مستمری  بازنشستگی،  مستمری  و  مزایا  ازکارافتادگی،  مستمری  بارداری،  کمک هزینه 
کمک هزینه های مربوط به حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی، کمک هزینه عائله مندی، بیکاری و 

مراقبت های بلندمدت را تشریح می نماید.
واژگان کلیدی: حقوقتأمین اجتماعی، پرتغال،کمیسیون تأمین اجتماعی اروپا.
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عنوان: حقوق تأمین اجتماعی در اسپانیا

تهیه و تدوین: کمیسیون اروپا
مترجم: لیال سادات فاطمی نسب

سال: 1397

چکیده 
مجموعه کتاب های حقوق تأمین اجتماعی در کشورهای اروپایی که توسط کمیسیون اروپایی حقوق تأمین 
اجتماعی تهیه شده است، به ساختار سازمان های تأمین اجتماعی و حمایت اجتماعی در کشورهایی اروپایی 

می پردازد و درباره نحوه عمل آن ها اطالعات جامع و روشنی ارائه می کند.

این کتاب به حقوق تأمین اجتماعی در کشور اسپانیا پرداخته است. در کشور اسپانیا خدمات حمایتِی نظام 
تأمین اجتماعی در دو سطح و شکل  ارائه می شود.شکل اول نظام مشارکتی مبتنی بر پرداخت حق بیمه 
است که شامل طرح های عمومی ویژه تمام کارکنانی که تحت پوشش طرح های خاص قرار نمی گیرند، 
به عالوه گروه های خاصی از کارکنان بخش خدمات رفاهی؛ سه طرِح خاص، ویژه خویش فرمایان، معدنچیان 
و کارگران دریا )ملوانان و ماهیگیران(؛ یک طرح حمایتی خاص برای پوشش محصالن )بیمه تحصیلی( و 
یک طرح  درباره کارکنان بخش خدمات رفاهی می شود. شکل دوم  نظام غیر مشارکتی است که به کسانی 
تعلق می گیرد که در شرایط خاص نیازمندی به سر می برند و درآمدشان از سطح مشخصی پایین تر است. 
افراد تحت پوشش می توانند از مزایای طرح های غیر مشارکتی استفاده کنند، حتی اگر حق بیمه ای پرداخت 

نکرده باشند یا حق بیمۀ پرداختی شان برای برخورداری از پوشش نظام مشارکتی کافی نباشد.

در این اثر تالش شده است تا از نحوه تأمین مالی سازمان حمایت اجتماعی در کشور اسپانیا آغاز کند و 
حمایت های مشخصی ازجمله مراقبت های بهداشتی و درمانی، کمک هزینه های نقدی ایام بیماری، کمک هزینه 
بارداری، مستمری ازکارافتادگی، مزایا و مستمری بازنشستگی، مستمری بازماندگان، کمک هزینه های مربوط 
به حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی، کمک هزینه عائله مندی، بیکاری و مراقبت های بلندمدت را 

تشریح می نماید.

واژگان کلیدی: حقوقتأمین اجتماعی، اسپانیا، کمیسیون تأمین اجتماعی اروپا.
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عنوان: حقوق تأمین اجتماعی  در اتریش

تهیه و تدوین: کمیسیون اروپا
مترجم: لیال سادات فاطمی نسب

سال: 1397

چکیده  
مجموعه کتاب های حقوق تأمین اجتماعی در کشورهای اروپایی که توسط کمیسیون اروپایی حقوق تأمین 
اجتماعی تهیه شده است، به ساختار سازمان های تأمین اجتماعی و حمایت اجتماعی در کشورهایی اروپایی 

می پردازد و درباره نحوه عمل آن ها اطالعات جامع و روشنی ارائه می کند.
این کتاب به حقوق تأمین اجتماعی در کشور اتریش پرداخته است. بیمه اجتماعی اتریش، شاخه های بیمه 
درمانی، حوادث )حوادث حین کار و بیماری شغلی(، مستمری و بیکاری را در بر می گیرد. بهره مندی از 
پوشش بیمه اجتماعی بر مبنای اشتغال )و نه اقامت( بنا گذاشته شده است و بیمه شده میان صندوق های 
بیمه، حق انتخاب نخواهد داشت. بر اساس پیشینه تاریخی این کشور، دسته بندی هایی بر مبنای اصناف 
و بخش های مختلف در حوزه بیمه اجتماعی صورت گرفته است؛ بدین معنا که برای کارمندان راه آهن، 
معدنچیان، کارمندان بخش عمومی، کشاورزان، کارمندان بخش بازرگانی و تجارت و کارمندان دفاتر اسناد 

رسمی، صندوق های بیمه ای خاص و مجزایی تأسیس شده است. 
وصول  به  می توان  درمانی،  و  بهداشتی  خدمات  ارائه  بر  افزون  درمانی،  بیمه  صندوق  وظایف  ازجمله 
حق بیمه های بیمه حوادث، بازنشستگی و بیکاری اشاره کرد. پرداخت »حق نگهداری کودک« نیز به عهده 
این صندوق است. اولویت دریافت خدمات درمانی با پزشکان و مراکز طرف قرارداد با صندوق است. افراد 

نیازمند می توانند از منابع حداقلِی نیاز محور بهره مند شوند.
در این اثر تالش شده است تا از نحوه تأمین مالی سازمان حمایت اجتماعی در کشور اتریش آغاز کند و 
حمایت های مشخصی ازجمله مراقبت های بهداشتی و درمانی، کمک هزینه های نقدی ایام بیماری، کمک هزینه 
بارداری، مستمری ازکارافتادگی، مزایا و مستمری بازنشستگی، مستمری بازماندگان، کمک هزینه های مربوط 
به حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی، کمک هزینه عائله مندی، بیکاری و مراقبت های بلندمدت را 

تشریح می نماید.
واژگان کلیدی: حقوقتأمین اجتماعی، اتریش،کمیسیون تأمین اجتماعی اروپا.
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عنوان: حقوق تأمین اجتماعی در  ایرلند

تهیه و تدوین: کمیسیون اروپا
مترجم: لیال سادات فاطمی نسب

سال: 1397

چکیده 
مجموعه کتاب های حقوق تأمین اجتماعی در کشورهای اروپایی که توسط کمیسیون اروپایی حقوق تأمین 
اجتماعی تهیه شده است، به ساختار سازمان های تأمین اجتماعی و حمایت اجتماعی در کشورهایی اروپایی 

می پردازد و درباره نحوه عمل آن ها اطالعات جامع و روشنی ارائه می کند. 

این کتاب به حقوق تأمین اجتماعی در کشور ایرلند پرداخته است. نظام رفاهی ایرلند در سه حوزه فعال 
است: 

- پرداختی های بیمه اجتماعی )یا به اصطالح پرداختی های مشارکتی( که بر اساس مقدار حق بیمه) وجوه 
مربوط به بیمه اجتماعی( پرداختی از سوی بیمه شده در بازه زمانی مشخص قابل پرداخت است؛

- پرداختی های مساعدت های اجتماعی )یا به اصطالح پرداختی های غیر مشارکتی( ویژه کسانی که حق 
بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی را ندارند. انجام آزمون وسع برای این گروه الزامی است؛

- سایر مزایا که صرف نظر از نتیجه آزمون وسع و میزان حق بیمه قابل ارائه به بیمه شده است؛ مزایایی مانند 
حق اوالد.

در این اثر تالش شده است تا از نحوه تأمین مالی سازمان حمایت اجتماعی در کشور ایرلند آغاز کند و 
حمایت های مشخصی ازجمله مراقبت های بهداشتی و درمانی، کمک هزینه های نقدی ایام بیماری، کمک هزینه 
بارداری، مستمری ازکارافتادگی، مزایا و مستمری بازنشستگی، مستمری بازماندگان، کمک هزینه های مربوط 
به حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی، کمک هزینه عائله مندی، بیکاری و مراقبت های بلندمدت را 

تشریح می نماید.

واژگان کلیدی: حقوقتأمین اجتماعی، ایرلند، کمیسیون تأمین اجتماعی اروپا.
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نویسنده: محمد زاهدی اصل
سال: 1397

چکیده  
همۀ کشورهای جهان، به ویژه در یک صد سال اخیر، ضرورت توجه عملی به موضوع رفاه اجتماعی را 
پذیرفته اند. میزان توسعه یافتگی کشورها در بخش عمده ای از شاخص ها با معیار استیفا و تأمین حقوق 
انسانی و شهروندی در حوزۀ رفاه اجتماعی عرضه شده از سوی دولت ها سنجیده می شود. مجامع بین المللی 
با محوریت سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن نیز در ورود دولت ها به این حوزه مؤثر بوده اند. کشور 
ما ایران نیز به دلیل عضویت در جامعۀ جهانی و درنتیجه پیروی از شاخص های رفاه اجتماعی و توسعۀ 

اقتصادی باید به این حوزه توجه داشته باشد.   
در این راستا کتاب رفاه اجتماعی در ایران )از منظر سیاستی، ساختاری، نهادی( به سفارش مؤسسۀ عالی 
پژوهش تأمین اجتماعی و به قلم دکتر محمد زاهدی اصل تألیف و توسط انتشارات مؤسسه به چاپ رسید. 
اثر حاضر همان گونه که از نام آن پیدا است، تحوالت نظام رفاهی و سیاست های اجتماعی ایران را از سه 

منظر سیاستی، ساختاری و نهادی بررسی می کند. 
فصل اول کتاب به بیان کلیات و طرح مسئله می پردازد. مؤلف هدف اصلی خود را بررسی اسناد و مدارک 
تاریخی ایران در حوزۀ سیاست های رفاهی و فرازوفرودهای موضوع و ساختار رفاه و تأمین اجتماعی معرفی 

می کند. 
در فصل دوم کتاب تحوالت تاریخی مربوط به سیاست ها و ساختارهای رفاه و تأمین اجتماعی ایران با 
تکیه بر اسناد و مدارک معتبر از استقرار نظام مشروطیت و آغاز عصر قانون گذاری به معنای حقوقی و در 
بستر حاکمیت ملی آن در چند دوره مطرح و بررسی شده است. مفاهیم مربوط به حوزۀ رفاه و تأمین 
اجتماعی در دوره های قبل از مشروطیت، اعم از دورۀ باستان و امپراتوری های بعد از اسالم نیز متناسب با 
شرایط اقتصادی و اجتماعی آن زمان مطرح و نمونه هایی از آن ها در برخی از اسناد تاریخی معرفی شده است.

فصل سوم کتاب با رعایت اختصار، وضعیت رفاه و تأمین اجتماعی در برخی از کشورهای جهان را معرفی 
کرده است. مالک اصلی در انتخاب کشورها ویژگی های آن ها چه از بُعد منطقه ای و چه ازلحاظ نظام 

سیاسی بوده است. 
در فصل چهارم دیدگاه ها و الگوهای جهانی در عرصۀ رفاه اجتماعی و چگونگی مدیریت آن با تکیه بر 
مکاتب گوناگون مطرح شده است. سپس، مباحث مربوط به سازمان ها و مؤسسه های خدمات اجتماعی اعم 
از دولتی، حکومتی و عمومی در بخش های بیمه ای، حمایتی و امدادی از منظر فرایند مدیریتی بررسی 
و باهدف سازمان دهی بهتر مطالب در دو دورۀ قبل و بعد از انقالب و به تفکیک سازمان های حمایتی و 

بیمه ای ارائه شده است.
فصل پنجم به جمع بندی و نتیجه گیری اختصاص داده شده است. ابتدا جمع بندی سیر تاریخی تحوالت 
رفاه اجتماعی و سپس، تحلیل وضعیت رفاه اجتماعی در چهار دهۀ بعد از انقالب ارائه می شود و پس ازآن 

مؤلف ضمن بررسی نظر کارشناسان الگوی نظام رفاهی خود را پیشنهاد می کند.
واژگان کلیدی: رفاه اجتماعی، ایران، تحوالت سیاسی، تحوالت ساختاری، تحوالت نهادی.

عنوان: بررسی تحوالت نظام رفاه اجتماعی در ایران                                 
)از منظر سیاستی، ساختاری، نهادی(



203

عی
ما

جت
ن ا

می
 تا

ش
وه

پژ
ی 

عال
ه 

س
س

مو

عنوان:  اصول علم اکچوئریال

مؤلف: مایکل شریز
مترجمین: علی صادقخانی -  هاله فرزانه

سال: 1397

چکیده 
ارزیابی های اکچوئریال نقش بسیار مهمی در تحلیل و رصد وضعیت مالی طرح های بیمۀ اجتماعی و پیشنهاد 
سیاست های مناسب برای تضمین پایداری آن ها ایفا می کند. بهره گیری از این مهارت برای ارتقای مدیریت 
علمی صندوق های بیمۀ اجتماعی همواره مورد تأکید نهادهای بین المللی بوده است. این کتاب یکی از 
جدیدترین و جامع ترین کتاب های این حوزه با مطالب پایه ای، متنوع، جامع و سودمندی است که توسط 

پرفسور مایکل شریز، استاد مطالعات اکچوئریال در دانشگاه نیو سوث ولز، تألیف شده است.

از مزایای این کتاب می توان به زبان ساده، روان و قابل فهم آن اشاره نمود. نکتۀ مهم در این کتاب آن است که 
نویسنده بدون آنکه موضوع خاصی را به صورت نامتناسب گسترش دهد و وارد جزئیات شود، حجم عمده ای 
از مطالب موردنیاز مالی و اکچوئریال را تجزیه وتحلیل کرده و از طریق ارائۀ مثال ها و تمرین های گوناگون 

مجموعۀ مناسبی را برای فراگیری اصول بنیادین این علم فراهم آورده است.

از دیگر مزایای این اثر می توان به گردآوری فهرستی از اصطالح ها و واژگان مالی و اکچوئریال و معادل فارسی 
هر یک در واژه نامۀ پایانی کتاب اشاره کرد که موجبات ارتقای سطح ادبیات این حوزه به زبان فارسی را 
فراهم می آورد. کتاب در یازده فصل تنظیم شده است. فصل اول کتاب به اساس شکل گیری دانش اکچوئریال 
می پردازد و تاریخچۀ مختصری از فعالیت های صورت گرفته را موردبررسی قرار می دهد.  فصل دوم با قوانین 
احتمال آغاز می شود و توزیع های آماری پرکاربرد در این علم را معرفی نموده و کاربرد آن ها را در دنیای 
واقعی مطرح می کند. فصل سوم به مباحث مرتبط با جمعیت شناسی، مدل های بقا و مخاطره و جدول های 
مرگ ومیر می پردازد. فصل چهارم تا ششم در ارتباط با مفاهیم و ابزارهای مالی، اقتصاد بیمه و حسابداری و 
مدیریت اکچوئریال است. فصل هفتم نقش اکچوئری ها را در نظام های تأمین مالی نشان می دهد و نحوۀ 
متنوع سازی ریسک و تجمیع آن را بررسی  می کند. فصل هشتم انواع بیمه های زندگی و مستمری ها و 

تعهدات مربوط به آن ها را بررسی می کند. فصل نهم مباحث مرتبط با بیمه های غیر زندگی است. 

فصل دهم بیمه های درمان و تأمین اجتماعی را به طور جامع بررسی می کند و انواع مزایای بازنشستگی و 
مراقبت های درمانی و همچنین الیه های مختلف ذخایر بازنشستگی را به بحث می گذارد. 

درنهایت، فصل یازدهم استانداردها و اخالق حرفه ای یک اکچوئری را تبیین می کند و ورشکستگی های اخیر 
بیمه ای ناشی از غفلت اکچوئری را ازنظر می گذراند.

واژگان کلیدی: علم اکچوئریال، بیمه های اجتماعی، دکچوئری، صندوق های بازنشستگی.
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نویسنده: آرین قلی پور
سال: 1397

چکیده  
گستردگی حوزۀ خدمات دهی سازمان تأمین اجتماعی و پیچیدگی باالی کارکردی آن در کنار تعداد درخور 
توجه کارکنان سازمان بیانگر حساسیت و اهمیت جایگاه های مدیریتی در سازمان تأمین اجتماعی است. 
همین اهمیت و حساسیت و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی قرار گرفتن افراد نامتناسب در 
جایگاه های مختلف مدیریتی در صف و ستاد ضرورت فاصله گرفتن از روش های سنتی انتخاب و ارتقاء را 
مستدل می سازد. همۀ این موارد ضرورت و نیاز و نوعی تمایل را در سازمان تأمین اجتماعی برای عبور از 
رویکرد سنتی به منابع انسانی نشان می دهد؛ قرار دادن این تمایل و نیاز در کنار جریان علمی مدرن دربارۀ 
»مدل شایستگی« و »کانون ارزیابی«، مناسب بودن رویکرد مذکور برای پاسخ گویی به درخواست های 

سازمان را نوید می دهد.
چارچوب نظری این کتاب مبتنی بر نقد رویکردهای تقلیل گرا و بهره مندی از رویکردهای تلفیقی تر بوده 
است. به همین دلیل، در این رویکرد شایستگی ها بیش از آنکه به متغیرهای روان شناختی محدود شوند، 
به عوامل اقتضایی- اجتماعی و شبکۀ پیوندهای اخالقی، فنی و اجتماعی که فرد در آن درگیر بوده اند. 
بر اساس این رویکرد، شایستگی به هر دو عامل فرد و موقعیت وابسته خواهد بود. از سوی دیگر، رویکرد 
بر اساس آن تعریف  اقتضائاتی که در موقعیت تاریخی خاص شرح وظایف  نظری کتاب هم نسبت به 
شده اند بی توجه نیست و هم از پویایی محیطی و موقعیت های مختلف سازمان غفلت نمی کند و درنهایت 
به سمت حد میانه ای از منحصربه فرد بودن شغل و استاندارد عمومی متمایل است که ضمن پذیرش برخی 

شایستگی های پرتکرار به برخی از شایستگی های منحصربه فرد نیز قائل است.
در این کتاب مؤلف پس از انجام مطالعه و تحقیقات میدانی دستاوردهای خود را در قالب مدل هایی ارائه 

کرده است. 

واژگان کلیدی: تأمین اجتماعی، مدیریت، مدل شایستگی مدیران، سرمایه انسانی،کانون ارزیابی.

عنوان: طراحی و تدوین مدل شایستگی مدیران
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عنوان: چالش ها و فرصت ها در مدیریت مراقبت سالمت

نویسندگان:  زسباستین گارتنر - کاتجا سویز
مترجم: مجید شیخ محمدی

سال: 1397

چکیده 
کتاب چالش ها و فرصت ها در مدیریت مراقبت سالمت شامل مجموعه ای از مقاله ها است که تعدادی از 
متخصصان علوم پزشکی، بازاریابی و مهندسی صنایع و سیستم ها در کشورهای مختلف آن ها را گردآوری 
و تألیف کرده اند. در این کتاب تالش شده است با معرفی مسائل و چالش های حوزۀ سالمت و ترسیم 
یک تصویر حیاتی از چالش های جاری و پیِش روی مدیریت نقطۀ تعادلی در منافع ذی نفعان مختلف در 

نظام های سالمت ارائه کند.
حوزۀ سالمت در سال های گذشته همانند دیگر بخش ها تحت تأثیر نوآوری های تکنولوژیک قرار گرفته 
منافع ذی نفعان گوناگون حوزۀ  باید  زیادی ظهور کرده اند که  نوآورانۀ  فناوری های  و  است و محصوالت 
سالمت را تأمین کنند. کتاب می کوشد تا این نوآوری ها را از رویکردهای مختلفی تحلیل کند و راهکارهایی 
برای حوزه های نظام مراقبت سالمت، بیمارستان ها، تیم های مراقبت سالمت، دیدگاه های بیماران، ارزیابی 

فناوری ها و نوآوری ها و ابزار سازمان دهی مراقبت سالمت ارائه دهد.
مقاله های کتاب موضوع های چالشی بخش مراقبت سالمت، پتانسیل های آن ها برای آینده و پیامدهای 
مدیریتی آن ها را بررسی می کنند. در بخش مطالعه های موردی نیز بهترین و برجسته ترین روش ها و 
تجربه های به کاررفته در کشورهای اروپایی ارائه می شود. درنهایت، کتاب با ارائۀ دیدگاه های حوزه های 
علمی و دانشگاهی و همچنین پزشکان و شاغالن حوزۀ مراقبت های سالمت در پر کردن شکاف میان علم 

و کاربرد عملی آن تالش می کند.
فصل اول کتاب نظام مراقبت های سالمت را بررسی می کند که شامل مقاله هایی دربارۀ هزینه های این 
و  تنوع روش های مدیریتی  و  تکامل مشارکت محور در درمان پزشکی  مراقبت ها، مدل سازی مفهومی 

نوآوری های درمانی است.
فصل دوم از بیمارستان ها و پذیرش نوآوری ها در بیمارستان ها، طراحی بیمارستان بیمارگرا و دانش محور 

و ارزیابی کیفیت درمان در پزشکی کودکان بحث می کند.
بین  همکاری های  پتانسیل های  مشارکتی،  کار  توسعۀ  شامل  سالمت  مراقبت های  تیم های  سوم  فصل 

حرفه ای، مدیریت این همکاری ها و نوآوری های این حوزه را بررسی می کند.
فصل چهارم دیدگاه های بیماران، حمایت از بیماران و مشارکت بیماران را مطرح می نماید.

فصل پنجم به فناوری ها و نوآوری های حوزۀ مراقبت سالمت اختصاص دارد.
فصل ششم معرفی جعبه ابزاری برای سازمان دهی مراقبت سالمت را بر عهده دارد.

فصل هفتم به مطالعه های موردی در حوزه های قابل فهم شدِن زبان پزشکی، رتبه بندی آنالین ارائه دهندگان 
نوآوری های  در   ICH جایگاه  الکترونیک،  سالمت  ارتباطات  چالش های  آلمان،  در  سالمت  مراقبت های 

سازمانی، همکاری های بین رشته ای و بازدیدهای گروهی پزشکی می پردازد.
واژگان کلیدی: مدیریت سالمت، علوم پزشکی، مهندسی صنایع، نوآوری های فناوری های پزشکی.



206

ها
ب

کتا


نویسندگان: هادی زنوز - افشین برمکی
سال: 1397

چکیده  
کتاب اشتغال و بیکاری در ایران: سیاست ها و روندها نتایج یک طرح پژوهشی در گروه اقتصاد و سرمایه گذاری 
موسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی است که به منظور مطالعۀ حوزۀ اشتغال و بیکاری و تأثیرات آن ها بر 

سازمان تأمین اجتماعی انجام گرفته است.
در این کتاب نویسندگان تالش کرده اند، اهداف زیر را دنبال کنند:

)1(  ارزیابی وضعیت بازار کار و پیش بینی تحوالت آن در دوران برنامه با توجه به میزان تحقق پذیری اهداف 
برنامۀ ششم و برنامه ها و طرح های ستاد اقتصاد مقاومتی.

)2( ارزیابی رابطۀ متقابل بازار کار و سازمان تأمین اجتماعی ازنظر ورود نیروی کار به صندوق تأمین 
اجتماعی و خروج از آن.

)3( پیشنهاد سیاست های افزایش اشتغال در کشور از طریق رشد اقتصادی فراگیر با توجه به موانع نهادی و 
انگیزش های مالی سرمایه گذاری در کشور. این سیاست ها به منظور اصالح احتمالی رویکردها و سیاست های 

دولت به ایجاد اشتغال در اقتصاد کشور پیشنهاد خواهد شد.
کتاب در دو قسمت تحت عنوان »شناخت وضع موجود« و »سیاست های پیشنهادی« تدوین شده است. 

جلد حاضر که به شناخت وضع موجود اختصاص دارد، مباحث زیر را پوشش می دهد:
)1( مبانی نظری، مطالعات تجربی و روش شناسی مطالعه

)2( تحول جمعیت و تأثیر آن بر جمعیِت در سن کار و جمعیِت فعال
)3( تحوالت تقاضای نیروی کار

)4( ابعاد و ویژگی های بیکاری در اقتصاد ایران
)5( ارزیابی اجمالی سیاست های دولت برای رونق تولید و ایجاد اشتغال

)6( شناخت نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در سطح ملی
)7( تحول اشتغال و سرمایه گذاری در دورۀ برنامۀ ششم توسعه )1400- 1396(

واژگان کلیدی: اشتغال، بیکاری، ایران، بازارکار.

عنوان:  اشتغال و بیکاری در ایران: سیاست ها و روندها
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عنوان: سیر تطور قوانین بیمه ای حمایت از بازماندگان در ایران

نویسندگان: مجتبی قاسمی -  زهرا زاده غالم
سال: 1397

چکیده
درزمینۀ حمایت از بازماندگان در طرح های مستمری در ایران بیش از یک قرن تجربۀ قانون گذاری وجود 
دارد. درواقع، از تصویب اولین قانون مربوط به پرداخت حقوق وظیفه به بازماندگان کارکنان دولت در سال 
12۸6 شمسی تا به امروز حدود 33 قانون، اصالحیه و مصوبه در این زمینه وضع شده است )به استثنای 

مصوبه های مربوط به تعدیل مستمری های پرداختی با شاخصی از هزینه های زندگی(. 
با لحاظ استانداردهای کنونی قانون گذاری مستمری و تجربۀ کشورهای مختلف در این زمینه قانون استخدام 
کشوری سال 1345 و قانون بیمۀ اجتماعی کارگران مصوب سال  1339 را می توان از ایستگاه های طالیی 
قانون گذاری در این حوزه قلمداد کرد که بسیاری از مواد قانونی مرتبط با پرداخت مستمری به بازماندگان 
در آن ها منطبق با قوانین جاری مشابه در بسیاری از کشورهای جهان است. ازجمله نکته های بارز در این 
قوانین می توان به کاهش دامنۀ پوشش حمایتی و حذف خواهر و برادر از این دامنه اشاره کرد که پیش ازاین، 
در سال 1301 به دامنۀ پوشش حمایتی اضافه شده بودند. از دیگر نکات برجسته گذاشتن سقف سنی برای 
فرزندان )هم ذکور و هم اناث( در برخورداری از مزایای مستمری است که متأسفانه در سال های بعدی این 
مورد نیز از میان برداشته شد. افزون بر این، در قانون استخدام کشوری سال 1345 برخورداری هم زمان از 
دو حقوق وظیفه یا مستمری و حقوق وظیفه ممنوع بوده است که این مورد نیز با اصالحات صورت گرفته 

در سال های بعدی لغو شد.
از  قانونی در حوزۀ حمایت  نوعی آشفتگی  این حوزه  قانون گذاری در  درنهایت علی رغم یک قرن تجربۀ 
بازماندگان قانونی کارکنان دولت مشاهده می شود. اکنون پس از گذشت صدسال هنوز یک قانون جامع 
که موادی از آن به طور شفاف و یکجا تکلیف پرداخت حقوق وظیفه به بازماندگان را مشخص کند وجود 
ندارد. به عنوان نمونه، در حال حاضر در مواردی برای برقراری حقوق وظیفه به موادی از قانون استخدام 
کشوری سال 1345 استناد می شود و در مواردی دیگر برقراری با استناد به موادی از قانون مدیریت خدمات 
کشوری مصوب سال 13۸6 صورت می گیرد. این آشفتگی قانونی دشواری های بسیاری را برای بازماندگان، 
کارشناسان اجرایی مربوطه و البته پژوهشگران این حوزه به همراه داشته است. یکی از اهداف این نوشتار 
گردآوری قانون های مرتبط به این حوزه بوده است تا افزون بر رصد سیر تاریخی آن امکان دسترسی به تمام 
مواد قانونی مرتبط در این حوزه برای افراد عالقه مند فراهم گردد. در پایان، به باور نگارندگان، تهیه و تنظیم 
یک قانون جامع مستمری، که بخشی از آن به طور مشخص به برقراری مستمری برای بازماندگان قانونی 

بپردازد، گامی بسیار مهم در جهت رفع آشفتگی های موجود در این زمینه است.

واژگان کلیدی: تأمین اجتماعی، حمایت های اجتماعی، قوانین بیمه ای، بازماندگان، مستمری.
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عنوان: اهداف عمومی با ابزار خصوصی: خرید استراتژیک 
خدمات سالمت          

نویسندگان: الکساندر اس. پِرکر- زینگ ژو لئو- ادیت وی. ولِنیای - اِنیس باریس
مترجمین: کامبیز منظم - صادق غضنفری

سال: 1397

چکیده 
ــوژی پزشــکی، افزایــش تقاضــا،  ــه هزینه هــا، رشــد تکنول تغییــر پارادایــم ســالمت و افزایــش انفجارگون
افزایــش آگاهــی و ارتباطــات، ســبب شــده اســت کــه تمــام کشــورها بــرای تحقــق اهــداف ســالمت بــا 
محدودیــت منابــع روبــه رو باشــند و بــرای اســتفادۀ بهینــه از منابــع موجــود چــاره ای جــز اولویت بنــدی 
نیســت. ایــن امــر در کشــورهای درحال توســعه کــه بــا دشــواری های بیشــتری در تأمیــن منابــع مالــی 
ــکل  ــه ش ــی ب ــدگان جمع ــایر پردازن ــا و س ــت. ورود بیمه ه ــاس تر اس ــر و حس ــتند، مهم ت ــه هس مواج
ــش  ــت پوش ــراد تح ــل اف ــی و وکی ــۀ حام ــت آن به مثاب ــک و انباش ــرش ریس ــرای پذی ــای آگاه ب نهاده
ســبب شــده اســت کــه ایــن پردازنــدگان عمومــی وادار بــه انتخــاب به جــای افــراد تحــت پوشــش خــود 

ــوند. ــدار آگاه( بش ــوان خری )به عن
امــروزه خریــِد راهبــردی یکــی از بهتریــن راه هــای اســتفاده از منطــق اقتصــادی بــرای کســب بهتریــن 
نتایــج و دســتاوردها از منابــع کمیــاب موجــود تلقــی می شــود. ایــن امــر نیــاز بــه آشــنایی و تجهیــز بــه 
دانــش و مهارت هایــی دارد. کتــاب حاضــر کــه  مدتــی اســت کــه جــزو یکــی از بهتریــن اســناد مکتــوب 
ــا  ــی ترین راهکاره ــی از اساس ــدی یک ــت به طورج ــتراتژیک اس ــد اس ــورد خری ــی در م ــات جهان در ادبی
بــرای مواجهــه بــا ایــن چالــش بــزرگ را بررســی کــرده اســت. بــه دلیــل احســاس کمبــود بــه کتابــی 
فارســی در ایــن زمینــه بــا ویژگی هــای مهمــی همچــون کامــل، روان و کاربــردی بــودِن متــن و قابلیــت 

فهــم آســان، مؤسســۀ عالــی پژوهــش تصمیــم بــه ترجمــۀ ایــن کتــاب گرفــت.
کتــاب در ســه بخــش تنظیــم شــده اســت. بخــش نخســت چارچــوب سیاســتی را بررســی می کنــد و 
ــد  ــد اســتراتژیک؛ طراحــی سیاســت در خری ــرد: اقتصــاد سیاســی خری ــر می گی ــر را درب ــای زی فصل ه

اســتراتژیک؛ ســاختار ســازمانی خریــداران؛ محیــط ســازمانی؛ تولیــت، حکمرانــی و مدیریــت
بخش دوم با محوریت بررسی شالودۀ اقتصادی شامل فصل های زیر است:  

تئــوری کارفرمــا- کارگــزار و کاربــرد آن در خدمــات ســالمت؛ هزینــه توابع مطلوبیــت پزشــکان و بیماران؛ 
مدل هــای اقتصــادی رفتــار پزشــک؛ مدل هــای اقتصــادی رفتــار بیمارســتان؛ انگیــزش و پرداخــت مرتبــط 
بــا عملکــرد؛ مکانیســم های پرداخــت و رفتــار ارائه دهنــده؛ تقاضــای القائــی ارائه دهنــده و ارائــۀ خدمــات 
غیرضــروری؛ ســازمان دهی خدمــات ســالمت بــا تأمیــن مالــی عمومــی؛ قراردادبنــدی خدمــات درمانــی: 

ایجــاد انگیــزش و کنتــرل هزینه هــا
بخش سوم به چارچوبی به ارزشیابی اختصاص دارد و کارایی در خرید را به بحث می گذارد.

واژگان کلیدی: اهداف عمومی، خرید خدمات سالمت، خرید استراتژیک، فناوری پزشکی، اقتصاد سالمت.
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عنوان: نظام های سالمت تطبیقی: چشم انداز جهانی

نویسندگان: جیمز ای. جانسون - کارلین اچ. استاسکوپف
مترجم: ایروان مسعودی اصل

سال: 1397

چکیده
در این کتاب کوشش شده است ساختارها، فرآیندها و دستاوردهای نظام های سالمت کشورهای گوناگون 
معرفی شود. امروزه در همۀ جوامع تأمین ســالمت به مثابۀ یک حق اساســی مردم شناخته شده است و 
بخشی از تعهدات دولت ها به شمار می آید. دولت ها به منظور انجام این تعهد هرکدام نظام سالمِت خود 
افراد و  با منابع موجود و شرایط کشور خود تشکیل داده اند. نظام سالمت دربرگیرندۀ تمام  را متناسب 
فعالیت هایی است که هدف نهایی آن ها ارتقای سـالمت جامعۀ انسانی است تا همۀ مردم بتوانند با برخورداری 

از ســالمت کافی در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی مؤثر واقع شوند.
نظام های سالمت در قرن های گذشته واحدهایی کوچک و بیشتر خصوصی یا خیریه و اکثراً غیر مؤثر بودنـد؛ 
امـا در قـرن حاضر با پیشرفت دانش و تکنولوژی به نظام های کاماًل پیچیده ای تبدیل شده اند. امروزه این 
نظام ها الگوهایی از یک یا چند طراحی اولیه اند کـه در اواخـر قـرن نـوزدهم شـکل گرفتند و به تدریج اصالح 
شــدند. در کشــورهای دنیا مدل های متفاوتی از سیستم های سالمت وجود دارد که شاید بتوان آن ها را در 
طیفی میان مدل های کاماًل سوسیالیستی تا مدل هایی بر مبنای بازار آزاد تعریف نمود. به طورکلی و ازنظر 
تاریخی، مدل های حفاظت مالی سالمت بوریج و بیسمارک را می توان مبنای مدل های امروزی و نوین نظام 
سالمت در نظر گرفت. نظام سالمت هر کشور که اساس آن یکی از دو مدل فوق است، متناسب با شرایط 
سیاسی و اقتصادی هر کشور به گونه ای تغییر پیدا کرده اند که نمی توان هیچ دو کشوری را یافت که نظام 
سالمت آن ها کاماًل مشابه باشد. منابع گوناگون نیز بر این نکته تأکید کرده اند که شکل گیری، تغییر و توسعۀ 

نظام های سالمت به صورت تدریجی است و تحت تأثیر نظام سیاسی و رفاهی هر کشور قرار دارد.
 شــناخت ساختارها و کارکردهای این نظام ها برای سیاست گذاران و تصمیم گیران سالمت کشور اهمیت 
بسیاری دارد. با درک تنوع عملکردها و سیاست های سالمت در سراسر جهان توانایی و ظرفیت عملکرد حوزۀ 
سالمت کشور افزایش خواهد یافت و می تواند کمک شایانی به افزایش دانش در این حوزه نماید. کتاب حاضر 

در سه فصل و بیست وسه بخش تجربه های کشورهای گوناگون را ارائه می کند.
و درمان  پیشگیری  با  رابطه  در  آن  و عملکردهای  نظام های سالمت  و  اول کتاب، سالمت جهانی  فصل 
ارائه کرده است. در فصل دوم کتاب،  را  اقتصاد  و  با سیاست  نظام سالمت  روابط  بیماری ها و همچنین 
نظام های سالمت اکثر کشورهای جهان شامل کشورهای کانادا، انگلستان، ایرلند، پرتغال، آلمان، روسیه، 
اردن، ترکیه، کنگو، نیجریه، غنا، مکزیک و سنت لوسیا تشریح شده و  استرالیا، ژاپن، کره، هندوستان، 
تاریخچه و تجربیات هرکدام از این کشورها بیان شده اند. فصل سوم کتاب نیز در سه بخش به چالش ها و 
فرصت های نظام سالمت جهانی پرداخته است و به صورت خاص بر نظام سالمت ایاالت متحده آمریکا متمرکز 
شده است. همچنین نقش سازمان های غیردولتی در سالمت جهانی و دیگر فرصت ها و چالش های این حوزه 

موردبحث قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: نظام های سالمت تطبیقی، حفاظت مالی پزشکی، تأمین مالی نظام سالمت، سالمت جهانی.
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مؤلف: کیوان مرتضوی
سال: 1397

چکیده  

بیمۀ بیکاری کارگران را در قبال تغییر و تحوالت اقتصادی، رکودها، اختالفات شخصی و صنفی و خط مشی های 
اقتصادی دولت ها که منجر به بروز بیکاری می شدند، حمایت می کند. کتاب حاضر از تحوالت بیمه بیکاری در جهان 

و ایران بحث می کند و اسناد، قوانین و سنت های مختلف این موضوع را ارائه کرده است. 

در این کتاب تالش شده است تا در پنج فصل ضمن پرداختن به مباحث بیکاری و بیمۀ آن، الگوهای رایج در 
نظام رفاه و برخورد این الگوها با معضل بیکاری ویژگی مدیریت در طرح های بیمه بیکاری، چگونگی تأمین مالی و 
دامنۀ مقررات منظور شده در انواع طرح ها، ویژگی ها و عملکرد سیستم بیمۀ بیکاری در ایران، مواضع سیستم بیمۀ 

بیکاری در مواجهه با تحوالت بازار کار و درنهایت، چالش ها و فرصت های پیش رو بررسی شود.

فصل اول کتاب به مباحث نظری و مفهومی و ادبیات بیمۀ بیکاری اختصاص دارد. مؤلف ابتدا بیکاری و بیمۀ 
بیکاری را تعریف می کند و به انواع سیستم های بیمه های بیکاری اجباری، اختیاری، مقطوع و ... می پردازد و در 

ادامه دیدگاه های مختلف کالسیک ها، نوکالسیک ها و نظریه های مطرح معاصر را مرور می کند. 

فصل دوم کتاب از بیکاری در چارچوب نظام رفاهی بحث می کند و به مواردی مانند تأمین مالی، محدودیت های 
نقدینگی، دامنۀ مقررات، پیامدها و سطوح دستمزد در طرح های بیمۀ بیکاری اشاره می کند. فصل سوم کتاب به مرور 
تجربۀ سایر کشورهای جهان اختصاص دارد. ابتدا تاریخچه ای از بیمۀ بیکاری در نظام های لیبرال و کمونیستی ارائه 
می کند و نیز قطعنامه های سازمان بین المللی را موردبحث و بررسی قرار می دهد. سپس، تجربیات کشورهایی مانند 

کانادا، ایاالت متحده آمریکا، انگلیس، سوئد، ژاپن، مصر، شیلی و ... را مرور می کند.

فصل چهارم کتاب نظام بیمۀ بیکاری در ایران را مطرح می کند و به مواردی مانند تاریخچه، سیر تحول قانونی و 
ویژگی های قانونی بیمۀ بیکاری و تحوالت جمعیتی و بازار کار ایران می پردازد. سپس سیاست گذاری های دولت ها 

برای مقابله با تحوالت را موردبحث قرار می دهد.

فصل پنجم گزارشی از عملکرد سیستم بیمۀ ایران و صندوق بیمۀ بیکاری از ابتدا تا دوران معاصر ارائه می دهد.

درنهایت، در فصل ششم که فصل نهایی کتاب است به چالش ها و راهکارهای پیش رو در حوزۀ بیمۀ بیکاری 
اختصاص یافته است و مشکالت قانونی، مدیریتی و اجرایی و راهکارهایی برای حل آن ها ارائه می شود. 

واژگان کلیدی: نظام رفاهی، ایران، تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری.

عنوان:  تحوالت بیمه بیکاری در نظام رفاهی ایران
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عنوان: سیاستگذاری اشتغال در برنامه های توسعه ایران       
)قبل و پس از انقالب اسالمی(

نویسندگان: زهرا کریمی - خدیجه پری 
سال: 1397

چکیده 

این کتاب مهم ترین ابزارهای سیاست گذاری دولت در رابطه با تسریع رشد سرمایه گذاری، تولید و اشتغال را بررسی 
می کند. یکی از پیش شرط های رشد سرمایه گذاری، تولید و اشتغال دسترسی به تسهیالت بانکی است؛ به همین 
جهت کتاب تحوالت سیاست های پولی و اعتباری و پیامدهای آن را در دوره های گوناگون ارائه می کند. سیاست های 
ارزی و تجاری نیز در رقابت پذیری تولیدات داخلی و به تبع آن گسترش ظرفیت های تولیدی نقش تعیین کننده ای 
دارد. با توجه به سهم باالی درآمد نفت در منابع ارزی کشور و شوک های مثبت و منفی ناشی از نوسان های درآمد 

نفت، سیاست های ارزی و تجاری و تأثیر آن بر واردات و صادرات غیرنفتی تجزیه وتحلیل شده است. 

کتاب از هفت فصل تشکیل شده است. فصل اول به سیاست های اشتغال قبل از انقالب اختصاص یافته است. از 
اوایل این فصل عمدتاً سیاست های اشتغال در برنامه های چهارم و پنجم عمرانی )56-1346( و پیامدهای اجرای 
این سیاست ها را بررسی می کند. فصل دوم به سیاست های اشتغال در دوران انقالب و جنگ می پردازد. فصل سوم 
سیاست های اشتغال در برنامۀ اول توسعه را بررسی می کند. در این فصل تأثیر اعمال سیاست های تعدیل اقتصادی 
بر عملکرد بازار کار مطالعه می شود. فصل چهارم در تحلیل سیاست های اشتغال در برنامۀ دوم توسعه پس از ترسیم 
تصویری از شرایط نامناسب اقتصاد کشور، سیاست های اعمال شده برای افزایش سرمایه گذاری، تولید و اشتغال معرفی 
شده است.  فصل پنجم به سیاست های اشتغال در برنامۀ سوم توسعه پرداخته است. در این فصل نقش صندوق 
ذخیرۀ ارزی برای ایجاد ثبات در اقتصاد کشور، وام خوداشتغالی و  طرح ضربتی اشتغال و پیامدهای آن ها تحلیل 
شده است. فصل پنجم به سیاست های اشتغال در برنامۀ چهارم توسعه، دوران اوج گیری درآمدهای نفتی، اختصاص 
یافته است. در این فصل تأثیر هدفمند کردن یارانه ها و سیاست های ارزی و تجاری بر کاهش تولید و اشتغال بررسی 
شده است و نشان داده می شود که چرا آثار مثبت اجرای طرح مسکن مهر بر اشتغال توسط سیاست های نادرست 
ارزی و تجاری خنثی گردیده است. فصل ششم مربوط به سیاست های اشتغال در برنامۀ پنجم توسعه است. در این 
فصل شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد طی این دوره تحلیل و سیاست های دولت برای مقابله با گسترش بیکاری 
توسعه )1396-1400(  برنامۀ ششم  در  اشتغال  بر سیاست های  مروری  با  آخر،  است. فصل  تجزیه وتحلیل شده 
جمع بندی از مجموعۀ سیاست های اشتغال اِعمال شده قبل و پس از انقالب اسالمی ایران و پیامدهای آن را ارائه 

می دهد و بر اساس تجربه های حاصل از اجرای این سیاست ها پیشنهادهایی را مطرح می کند.

واژگان کلیدی: اشتغال، سیاستگذاری اجتماعی، تاریخ ایران، برنامه های توسعه.
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عنوان: بحران جهانی بازنشستگی: تعهدات بی پشتوانه و                          
نحوۀ پرکردن شکاف

نویسنده: ریچارد مارین
مترجم: افشین خاکباز

سال: 1397

چکیده 
کتاب بحران جهانی بازنشستگی به مثابۀ پژوهشی ثانویه و در قالب دوازده فصل درصدد است نشان دهد 
ده ها میلیون بازنشستۀ آمریکایی از دو جنبه در معرض مشکالت جدی قرار دارند: در مقام مقایسۀ وضع 
خود نسبت به دیگران و در مقام مقایسۀ وضع فعلی نسبت به وضع قبلی خود. برخالف سه دهۀ بعد از 
جنگ جهانی دوم که درآمد ساالنۀ خانواده هایی که در ردۀ باال و پاییِن مقیاس درآمد قرار داشتند، حدود 3 
درصد افزایش می یافت، بخش عمده ای از رشد درآمد در چهار دهۀ پس ازآن در میان افرادی متمرکز بود 
که بیشترین درآمد را داشتند. بنابراین کسانی که در آن دهه ها وضع مالی و معیشتی خوبی پیدا کردند، 
فراهم سازند،  بازنشستگی  بهتری در دوران  و معیشتی  بهداشتی  بود تسهیالت  قادر خواهند  همچنان 
درحالی که افرادی که بدون پس انداز کافی بازنشسته می شوند از چنین موقعیتی برخوردار نیستند. چنین 
تفاوتی برای این گروه مسلماً دردناک است. درواقع تفاوت بین سطح زندگی دورۀ پیش از بازنشستگی و 
پس از بازنشستگی ناراحتی آن ها را بیشتر می کند. آن هایی که با پس انداز اندکی بازنشسته می شوند و 
مجبورند فقط با مستمری تأمین اجتماعی بسازند، معموالً فقط می توانند کمتر از نصف مبلغی را که پیش 
از بازنشستگی خرج می کردند خرج کنند. البته به نظر می رسد بسیاری از مردمان جهان بااینکه حتی از 
این مبلغ هم کمتر خرج می کنند، زندگی راحتی دارند؛ اما حتی آن ها نیز اگر مجبور شوند سطح زندگِی 

معمول خود را رها کنند، ممکن است بسیار نگران و ناراحت شوند.
غلبۀ بر مشکالت جاری مستلزم برنامۀ مالی هوشمندانه است؛ اما تنها در صورتی می توان در برابر این 
چالش واکنش قدرتمندی نشان داد که کاماًل درک شود. کتاب حاضر در راستای درک عمیق تر این چالش 

نوشته شده است.

واژگان کلیدی: بحران جهانی، بازنشستگی، تعهدات مالی، شکاف مالی، مستمری.
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عنوان: اصالح رفاه اجتماعی ایاالت متحده: تحوالت 
سیاست گذاری از   19۸1 تاکنون

نویسنده:  ریچارد کی. کاپوتو
مترجمین: علی اصغر سعدآبادی - فاطمه محمدی

سال: 1397

چکیده 
کتاب اصالح رفاه اجتماعی ایاالت متحده: تحوالت سیاست گذاری از 19۸1 تاکنون تغییرهای رفاه اجتماعی 
فراهم شده برای خانواده های کم درآمد آمریکایی از 19۸1 )ظهور دولت رونالد ریگان( تا 2010 )مصادف 
با دورۀ دوم دولت باراک اوباما( را بررسی می کند. کتاب شامل دو بخش است: بخش اول )فصل آ تا 6( 
بر تغییرهای برنامه های رفاهی متمرکز است که از مقّرری گستردۀ دولت فدرال با عنوان »برنامۀ کمک 
به خانواده های دارای فرزند تحت تکّفل« تا برنامه دولتی »کمک موقت به خانواده های نیازمند« را در بر 
می گیرد. همچنین، این بخش به تحول برنامۀ اعتبار مالیاتی درآمد کسب شده )مصّوب 1975( می پردازد. 
بخش اول افزون بر مرور این تحوالت، رواج یافتن برنامه های اعتبار مالیاتی درآمد کسب شده و کمک موقت 
به خانواده های نیازمند و سایر برنامه های اجتماعی و نیز الگوهای این برنامه ها را در قالب نتایج یک پژوهش 
بررسی می کند. فصل های 7 تا 10 که بخش دوم کتاب را تشکیل می دهند، با در نظر گرفتن بی ثباتی درآمدی 
افزایش یافته در اقتصاد جهانی )اقتصادی که ازنظر بین المللی رقابتی تر و ازلحاظ مالی دارای وابستگی متقابل 
برنامه های  از  را بررسی می کنند. نکتۀ اصلی بخش دوم گذار  نوآوری ها در اشتغال و یادگیری  می شود( 
آموزش و یادگیری شغلی به عنوان استراتژی های ضد فقر به برنامه های توسعۀ نیروی کار است. از طریق 
برنامه های توسعۀ نیروی کار افراد نیازمند و خانواده های آن ها در کنار کارگران یدی و کارگران اداری دارای 
درآمد متوسط به کار گماشته و توانمندسازی می شوند. بخش دوم نتایج دو پیامدسنجِی برنامه های آموزش 
و یادگیری شغلی را ارائه می کند که یکی از آن ها با تکیه بر پیمایش طولی و ملی جوانان 1979، برنامه های 
مصوِب پیش از 1990 را توضیح می دهد و دیگری با تکیه بر پیمایش طولی و ملی جوانان 1997، برنامه های 
مصوب در دهۀ 1990 و پس ازآن را توضیح می دهد. بخش دوم با بحث پیرامون برنامه های سیاست اجتماعی 
که به خانواده های کم درآمد مزایا می دهند و چالش های مربوط به آن پایان می پذیرد؛ چالش هایی که دولت 
اوباما در هنگام خروج ایاالت متحده از رکود اقتصادی 2009-2007 با آن روبه رو است. به برنامه های دولت 
اوباما توجه خاصی شده است، برای مثال: قانون بهبود و سرمایه گذاری مجدد آمریکا مصوب سال 2009، 
طرح فارغ التحصیلی آمریکا و مقررات دیگری مانند افزایش حداقل دستمزد، اجرای مقررات مزد کافی و یارانۀ 
دستمزد به کارفرمایان. بخش دوم با بحث دربارۀ بازنگری در سیاست های رد شدۀ پیشین که می توانست 

خانواده های کم درآمد را منتفع سازد )مانند مقرری خانوادگی و یا درآمد تضمین شده( پایان می یابد.

واژگان کلیدی: رفاه اجتماعی، اصالحات صندوق های بازنشستگی، ایاالت متحده، سیاست گذاری اجتماعی.
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گردآوری: رسول رضایی
سال: 139۸

چکیده  

دسترسی به قوانین تأمین اجتماعی، سوابق، تغییرات و اصالحات این قوانین در طول زمان، امری حیاتی و گران بها 
برای پژوهشگران محسوب می شود. امری که قباًل در دسترس نبود. به همین دلیل آقای رسول رضایی، محقق 
و گردآورنده این کتاب، تالش کرده است با جمع آوری تمامی قوانین اصلی و فرعی مرتبط با حوزۀ بیمه های 
اجتماعی، مصوِب مجلس در قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی و مواردی که بر طبق قانون اعطای اختیارات 
مصوب بیستم مردادماه 1331 به  نخست وزیر - دکتر محمد مصدق - به تصویب دولت و سپس به تأیید مجلس 
وقت رسیده است، )از سال 1310 لغایت 1396(، بانک کاملی از »قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی« 
ایجاد کند. برای این کار از منابع و مراجع زیادی ازجمله روزنامۀ رسمی، منابع منتشرشده از سوی سازمان تأمین 
اجتماعی،  مؤسسه عالی پژوهش، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، کتب و اسناد موجود در کتابخانه ها 

و سایت ها و سایر منابع منتشرشده معتبر، استفاده شده است.

این مجموعه مشتمل بر قوانین اصلی مرتبط با حوزۀ بیمه های اجتماعی و قوانین فرعی که در قوانین برنامۀ 
پنج ساله و قوانین بودجۀ سالیانه و سایر قوانین مصّوب کشوری ازجمله قوانین مصّوب کار در سنوات گذشته و 
قوانین استخدام کشوری و همچنین قوانین مرتبط با بیمه های اجتماعی سابق و سازمان های بیمه ای، سازمان 
تأمین اجتماعی و صندوق هایی می باشد که به موجب قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 54 در سازمان تأمین 
اجتماعی ادغام شده اند. موارد مذکور به ترتیب تاریخ تصویب در طول دورۀ قانون گذاری جمع آوری و دسته بندی 
شده است. البته سعی شده است به منظور جلوگیری از افزایش حجم کتاب، در این مجموعه صرفاً آن بخش از 
قوانینی که مرتبط با بیمه های اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی هستند آورده شود و از درج کامل قوانین فرعی 

خودداری شود.

به جرئت می توان گفت این کتاب، کامل ترین مجموعه و مرجع قوانین تأمین اجتماعی در حال حاضر می باشد و 
تولید، دسته بندی و ثبت تاریخی قوانین حوزۀ بیمه ای می تواند به عنوان اولویت اول از بدو قانون گذاری، مبنایی برای 

انجام سایر پژوهش ها در حوزۀ قانون گذاری باشد. 

واژگان کلیدی: قوانین تأمین اجتماعی، ســازمان تأمین اجتماعــی، بیمه های اجتماعی، قانون گذاری، 
تحوالت قانونی.

عنوان:  قوانین اصلی و فرعی سازمان تأمین اجتماعی از                         
سال 1310 تا 1396
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عنوان:  تأمین اجتماعی و جهانی شدن اقتصاد

نویسنده: سید وحید  میره بیگی
سال: 139۸

چکیده
جهانی شدن با تغییراتی در پارادایم باورهای اقتصادی همراه بود. در بسیاری از کشورها نظریه های اقتصادی 
نئولیبرال جایگاه مسلط یافتند و تالش های زیادی برای تضعیف سیستم دولت رفاه و به تبع آن تأمین 
اجتماعی انجام گرفت. کتاب » تأمین اجتماعی و جهانی شدن اقتصاد«، ابعاد کلیدی تأمین اجتماعی را در 
چنین فضایی بررسی می کند. فضایی که ویژگی برجسته آن یکپارچگی منطقه ای و جهانی شدن اقتصاد 

است، و تعریف آن از تأمین اجتماعی شامل استانداردهای بازار کار نیز هست.
در این کتاب پیشرفت های نظری تازه، همچنین ایده های نوین ارائه شده و دیدگاه گسترده تر به کار گرفته شده، 
برای فهم پویایی اقتصادهای بازار اجتماعی در اقتصاد جهانی اهمیت دارند. کتاب یافته های کلیدی جدید را 
خالصه می کند و نگرش های نظری جدید درزمینه سیستم های امنیت اجتماعی، استانداردهای کار، مالیات 
و جهانی سازی اقتصادی را نشان می دهد. عالوه بر این، افکار جدیدی در مورد ارتباط بین سیستم های امنیت 
اجتماعی و مهاجرت و همچنین بین مناطق آزاد تجاری و توسعه اقتصادی بازار اجتماعی ارائه شده است. 
همچنین کتاب نقش نوعی وابستگی سنی متغیر را با استفاده از مدل برانسون، بررسی می کند و مفاهیمی 

برای شاخص قیمت بازار سهام، نرخ ارز و نرخ بهره استخراج می کند. 
نویسنده کتاب بر این باور است که جهانی شدن اقتصادی باید ازلحاظ سیاسی مدیریت شود و با توجه به 
بحران بانکداری فرا آتالنتیک و بحران یورو، نیازمند ترسیم دقیق قواعد بازی برای جهانی شدن مالی است. 
امنیت  بازار اجتماعی و سیستم های  اقتصاد  برای تضعیف  پتانسیل زیادی  بازارهای مالی  بی ثبات کردن 
اجتماعی دارد. افزایش نابرابری ها در درآمد در کشورها چالش های سیاسی بیشتری را برای اروپا نسبت به 

آمریکا باال می برد.
کتاب مسائل و مشکالت و تغییرات نظری و عملی در حوزه تأمین اجتماعی را در دنیایی پر از چالش های 
همه گیر و جهانی شده، موردبحث و بررسی قرار می دهد. پس از مقدمه، فصل دوم به مسئله مالیات بندی، 
مهاجرت نیروی کار، جهانی شدن اقتصاد و بازارها و دیگر پویایی های جهانی شدن می پردازد. فصل سوم 
تمرکز بیشتری بر مسائل تأمین اجتماعی دارد و به بحث و بررسی پیرامون استانداردهای ایمنی و بهداشت 
شغلی، رویکرد کالن اقتصاد به آن و تأثیر جهانی شدن بر رشد اقتصاد می پردازد. فصل چهارم به صورت 
گزین گویه، نتایج مطالعات، برآوردها، دیدگاه ها و راهکارهای مسائل و مشکالت را نشان می دهد. البته مسائل 
مهم و جالب توجه دیگر نیز ازنظر دور نمانده و اگرچه کوتاه، در فصل پنجم در قالب پیوست های موضوعی به 
آن ها اشاره گردیده است. تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر پس انداز بلندمدت، پرداخت های اجتماعی، پراکندگی 

درآمدها، شکاف جنسیتی دستمزد و حق بیمه های تأمین اجتماعی ازجمله این موضوعات مهم هستند. 
واژگان کلیدی: تأمین اجتماعی، جهانی شدن، اقتصاد، پویایی اقتصادی، استانداردهای بازار.
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عنوان:  نابرابری: چه می توان کرد؟

نویسنده: آنتونی بی. اتکینسون
مترجم: یوسف چاوه پور

سال: 139۸

چکیده  
نابرابری در دنیای امروز می پردازد و آن را به عنوان یک  کتاب »نابرابری: چه می توان کرد؟« به مسئله 
نگرانی در سراسر جهان مطرح می کند و تالش می کند تا پیشنهادهای سیاستی مشخصی را ارائه کند. 
سیاست هایی که باعث نوعی انتقال ذاتی در توزیع درآمد به سمت کاهش نابرابری شود. نویسنده برخالف 
بسیاری از منتقدان نابرابری، ناامید نیست و به آینده ای کمتر نابرابر و اجرای سیاست های پیشنهادی خود، 

خوش بین است. 
آنتونی بی.اتکینسون، بخش اول به شناسایی و تشریح مسئله نابرابری می پردازد. اینکه منظور از نابرابری 
چیست و میزان فعلی آن چقدر است؟ آیا دوره هایی بوده است که نابرابری کاهش یافته باشد و اگر بله، چه 
چیزی می توانیم از این دوره ها بیاموزیم؟ اقتصاد در مورد علل نابرابری، چه چیزی می تواند به ما بیاموزد؟

فصل اول به تعریف نابرابری می پردازد و نگاهی مختصر به شواهد مرتبط با وسعت آن دارد. این فصل به 
دنبال این است که نخستین تصویر از نابرابری اقتصادی را نشان دهد و اینکه این نابرابری، چگونه طی 
100 سال گذشته تغییر کرده است. فصل دوم داده هایی تجربی در مورد نابرابری درآمد در طول زمان و در 

کشورهای مختلف ارائه می کند. فصل سوم به علم اقتصاد نابرابری در جهان امروز می پردازد.  
ارائه کرده است که به زعم نویسنده می توانند جوامع ما را  از پیشنهادها  بخش دوم کتاب، مجموعه ای 
به سوی سطوح پایین تر نابرابری سوق دهند. سه فصل ابتدایی بخش دوم، در ارتباط با عناصر مختلف 
اقتصادی هستند. فصل چهارم در مورد تغییرات فناوری و مفاهیم توزیعی آن ازجمله ارتباط آن با ساختار 
بازار و قدرت های همسنگ آن است. فصل پنجم در مورد بازار کار و تغییر ماهیت اشتغال و فصل ششم در 
ارتباط با بازار سرمایه و تقسیم ثروت است. فصول هفتم و هشتم، موضوعات وضع مالیات تصاعدی و دولت 

رفاه را مطرح می کنند.
بخش سوم کتاب، به نقدهای مخالف و ارزیابی تحقق پیشنهادهای مؤلف می پردازد. فصل نهم به بحث 
در مورد اقتصاد رفاه و »کوچک شدن کیک« اقتصاد می پردازد. فصل دهم انتقاداتی را مطرح می کندکه 
اما بر این باور هستند که وسعت جهانی شدن امروزه بدین معنا  پیشنهادات مؤلف را مناسب می دانند 
است که یک کشور نمی تواند در چنین مسیر رادیکالی حرکت کند. فصل یازدهم به »محاسبات سیاسی« 
پیشنهادها می پردازد، همچنین مالحظاتی درباره بودجه دولت انگلستان به عنوان یک مورد خاص در نظر 

گرفته شده است.
واژگان کلیدی: نابرابری، سیاست بازتوزیع، اقتصاد جهانی، تحوالت فناوری، محاسبات سیاسی.
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عنوان: راهنمای قانون گذاری در تأمین اجتماعی

نویسندگان:  محسن قاسمی -  اسماعیل انصاری
سال: 139۸

چکیده 

از زمان تصویب قانون تأمین اجتماعی در 1354 که نخستین قانون فراگیر تأمین اجتماعی در کشورمان است  بیش 
از چهل وچهار سال می گذرد و در خالل این مدت نسبتاً طوالنی،قانون مزبور و مقررات مستند به آن، با اصالحات و 
تغییرات کم وبیش مستمری مواجه شده است که در موارد قابل توجهی، چنان که باید دقیق و حساب شده نبوده و آثار 

و پیامدهای نامطلوبی به دنبال داشته است.«

»ناآشنایی با فرآیند و اصول قانون گذاری به عنوان یک علم کاربردی نوین از یک سو، عدم آگاهی کافی از مبانی، اهداف 
و اصول فنی )الزامات محاسبات بیمه ای(، علمی )آموزه ها و توصیه های اقتصادی، مدیریتی و جامعه شناختی( و حقوقی 
حاکم بر حوزه بیمه ای تأمین اجتماعی از سوی دیگر ونیز برخی جهت گیری ها مصلحت جویی های اقتصادی، سیاسی، 
جناحی و منطقه ای، موجب پیدایش معضالت بزرگی همچون انباشتگی نامنظم و سردرگم کننده قوانین و مقررات و 
پراکندگی آن ها،  تعارض، تزاحم، مغایرت و ابهام در مفاد قوانین و مقررات در عین وجود خأل قانونی در برخی موارد، 
باز شدن راه تقلب نسبت به قانون ، برهم خوردن شدید تعادل منابع درآمدی و مصارف نهادهای بیمه گر، تشتت در 
رویه های اداری و قضایی ناظر به حوزه بیمه تأمین اجتماعی،دخالت قوه مقننه در امور اجرایی و نقض صالحیت های 
تشخیصی نهادهای متولی بیمه های اجتماعی و دریک کالم، عدم کارآمدی و کارایی مطلوب نظام حقوقی تأمین 
اجتماعی در کشورمان شده است.مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی بنا بر پیشنهاد معاونت محترم حقوقی و امور 
مجلس سازمان تأمین اجتماعی، طرح پژوهشی توسعه ای، تطبیقی و انتقادی »بایدها و نبایدهای قانون گذاری در 
تأمین اجتماعی« را تعریف و به اجرا گذارد با این هدف که- ضمن شناسایی آسیب ها و نقاط ضعف فرآیند کنونی 
قانون گذاری و مقررات گذاری کشور در حوزه بیمه تأمین اجتماعی،تبیین الزامات ،اقتضائات و ویژگی های »بیمه های 
اجتماعی« در مقایسه با»حمایتی غیر بیمه ای« و »بیمه های مکمل« و تبیین اصول و معیارهای )خطوط راهنمای(  
الزم االتباع در تنظیم روابط  اشخاص عمومی و خصوصی ذی نفع و متولیان بیمه های اجتماعی -  دانش کاربری 
قانون گذاری و مقررات گذاری تخصصی در حوزه بیمه تأمین اجتماعی ارتقاء یابد و  بستر و مقدمات الزم برای اصالح 

و ارتقاء فرآیند  قانون گذاری و مقررات گذاری کشور در این حوزه فراهم گردد.

»راهنمای  عنوان  با  که  است  مزبور  پژوهشی  طرح  نهایی  گزارش  تلخیص  حاصل  رودارید،  پیش  در  که  کتابی 
قانون گذاری در تأمین اجتماعی« به جامعه حقوقی کشور تقدیم می گردد.«

واژگان کلیدی: قانون تأمین اجتماعی، بیمه های اجتماعی، انباشتگی قوانین، تعارض، تنقیح قوانین.
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عنوان: تضاد منافع و آینده پزشکی

نویسنده: مارک.ای رادوین
مترجمین: عباس وثوق مقدم-علی اخوان بهبهانی

سال: 139۸

چکیده  
مارک ای. رادوین استاد حقوق دانشگاه سافولک در این کتاب به تجزیه وتحلیل مقررات گذاری در حوزه 
منافع در پزشکی و به صورت جزئی تر، تضاد منافع پزشکان پرداخته است. امری که می تواند در انتخاب 
گزینه های درمانی توسط پزشکان مؤثر باشد و لزوماً در راستای منافع بیماران نیست. درحالی که عموماً 
جامعه و تنظیم کنندگان مقررات، انتظار دارند که پزشکان در انتخاب گزینه های درمانی خود بی طرف 
باشند، تنظیم مقررات )یا مقررات زدایی( در حوزه های کارآموزان خصوصی، مالکیت پزشکان در مراکز 
پزشکی، نوع اشتغال آن ها )خصوصی، عمومی یا ترکیبی( و انواع پاداش خدمات درمانی، می تواند در آن ها 

انگیزه های برای ترجیح یک درمان پزشکی بر دیگر درمان ها، ایجاد کند.
کتاب با داستانی در مورد تجربه سه بیمار شروع می شود که هر سه نفر با شکایت از گرفتگی و درد در قفسه 
سینه، به پزشکان متفاوتی مراجعه می کنند و هرکدام باوجود شباهت عالئم بیماری، درمان های متفاوتی 
را دریافت می کنند. درمان ها از تجویز دارویی و توصیه به ورزش تا استفاده از آنژیوگرافی، بالن و جراحی و 
پیوند رگ قلبی و کار گذاشتن دستگاه تنظیم ضربان قلب متفاوت بود. رادوین علت این درمان های متفاوت 
را به خصوصی بودن خدمات یکی از پزشکان، عمومی بودن و نظارت یک شرکت بیمه ای بر یکی دیگر از 
پزشکان و عضویت پزشک سومی در یک گروه حافظ سالمت و برخورداری از حقوق ثابت، برمی گرداند و 
معتقد است که درمان های متفاوت تحت تأثیر شرایط شغلی، نظارت شرکت های بیمه ای و دولتی و روابط 

پزشکان با دیگر مراکز درمانی و داروسازی و ... انتخاب می شوند.
فصل اول کتاب با ارائه داستان هایی از بیماران در کشورهای فرانسه، آمریکا و ژاپن شروع می شود. بیمارانی 
که تشخیص مشابهی از بیماری های آن ها شده است، بسته به وضعیت های اقتصادی و ساختارهای انگیزشی 

موجود در حوزه کار پزشکی، درمان های متفاوتی را دریافت کرده اند.
فصل های دوم و سوم، به تجربه فرانسه می پردازد. در فصل دوم توسعه روابط بین پزشکی حرفه ای و 
سازمان یافته، شرکت های بیمه ای و نقش دولت، از دوران قرون وسطی در فرانسه تا دوره معاصر ردیابی شده 
است. بخش دوم این فصل نیز به تأثیر قوانین اروپا می پردازد.  فصل سوم به تحلیل این موضوع می پردازد 
که چگونه فرانسه از تضاد منافع دوری کرده است. مؤلف کتاب در ادامه قدرت غیرمعمول انجمن پزشکی 
فرانسه را نشان می دهد و اینکه چگونه روابط خاص بین صنعت داروسازی و پزشکان تحمل و نادیده گرفته 
می شود. رادوین نتیجه می گیرد که فرانسه در برخورد با تضاد منافع پزشکان، تنها موفقیت های محدودی 

داشته است.
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بین چهار  رادوین  آمریکا می پردازند.  به تجربه  و  را تشکیل می دهند  اصلی کتاب  فصل های 4-7 هسته 
مرحله از توسعه اقتصاد پزشکی تمایز قائل می شود که نشان دهنده تنوع زیادی در روش های مقابله با تضاد 
منافع در حوزه پزشکی است. فصل چهارم دوره قبل از 1950 را پوشش می دهد. فصل پنجم تا 19۸0 و 
فصل ششم منطق بازارهای پزشکی از دهه 19۸0 به بعد را پوشش می دهد. فصل هفتم به شیوه های مقابله 
ایاالت متحده با تضاد منافع در دوره معاصر می پردازند. فصل های بعدی به تجربه ژاپن می پردازد. فصل ۸ 
پیشرفت تاریخ پزشکی ژاپن را به تصویر می کشد و فصل 9 به چگونگی مقابله ژاپن با تضاد منافع می پردازد. 
فصل دهم )اصالحات(، به امکان استفاده از یافته های کتاب در فصل های قبل، برای مقررات گذاری می پردازد. 

واژگان کلیدی: اقتصاد پزشکی، خرید خدمات درمانی، تاریخ پزشکی، تضاد منافع، فساد.
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عنوان: تحلیل عدالت در سالمت با استفاده از داده های پیمایش 
خانوار: راهنمای کاربردی برای روش ها و اجرای آن ها

نویسندگان: اوون اودونل - دیگران
مترجمین: ستار رضایی - یحیی سلیمی

سال: 139۸

چکیده 
عدالت در حوزه سالمت و برخورداری همگان از خدمات بهداشتی و درمانی یکی از دغدغه های اصلی 
بسیاری از فعاالن اجتماعی است. یکی از ابعاد برجسته مدرنیته توسعه و پیشرفت در حوزه های بهداشتی 
و درمانی بود که انسان ها را از بسیاری از بیماری های فراگیر و مرگ ومیر ناشی از این بیماری ها نجات 
داد. بااین وجود و با سلطه سرمایه داری و پولی شدن فزاینده خدمات درمانی و بهداشتی، بحث عدالت در 

دستیابی به خدمات سالمت اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
کتاب حاضر به بحث عدالت در حوزه سالمت می پردازد. این کتاب البته بیشتر به بحث روش شناسی و ارائه 
ابزارهای برای تحلیل داده های این حوزه می پردازد و درواقع هدف کتاب فراهم کردن راهنمای کاربردی و 
عملی گام به گام برای اندازه گیری جنبه های مختلف عدالت در سالمت برای پژوهشگران و تحلیلگران است. 

هر فصل از کتاب دربرگیرنده مثال های واقعی و کدهای نرم افزاری است.
برخی از پرسش هایی که می توان با استفاده از روش ها و تکنیک های کتاب برای آن ها جواب هایی را یافت 
بین شهروندان کشورهای  و سالمتی  بهداشتی  از خدمات  برخورداری  در  آیا شکاف هایی  از:  عبارت اند 
فقیر، درحال توسعه و توسعه یافته وجود دارد؟  آیا ین خدمات در یک کشوری بیشتر از کشوری دیگر 
ارائه می شود؟ آیا یارانه های بخش بهداشتی و درمانی در برخی از کشورها از توزیع مناسب تری برخوردار 
هستند؟ آیا افراد بدون توجه به میزان درامد و ثروتشان خدمات درمانی برابری دریافت می کنند؟ این 
شکاف بین فقرا و ثروتمندان در کشورهای مختلف چگونه است؟ و بسیاری از دیگر پرسش ها که با استفاده 

از تکنیک های این کتاب و با بررسی مقایسه ای می توان به آن ها پاسخ گفت.
این کتاب روش ها و تکنیک های خود را با تحلیل داده های پیمایش خانوار در نوزده فصل ارائه می کند و 
شامل مجموعه ای کامل از موضوعات و روش های کاربردی مرتبط با سنجش و تفسیر عدالت و برابری در 
سالمت است که در کنار هرکدام از این روش ها از مثال های داده های واقعی استفاده شده است و کدهای 
دستوری نرم افزار استاتا نیز آورده شده است. تنوع روش های بحث شده در این کتاب برای پژوهشگران 
جوان و عالقه مند، موضوعات جدیدی را مطرح می کند که با استفاده از این کتاب و با توجه به مثال های 

ذکرشده در آن به راحتی قابل بررسی است.

واژگان کلیدی: خدمات درمانی، نظام سالمت، عدالت درمانی، توزیع خدمات درمانی، تحلیل عدالت در 
سیاست، پیمایش خانوار.
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نویسندگان: مارکو میکوتچی- گرگان گر گوریو - جووانی  باتیستا ماساال
مترجم: مرتضی اعالباف صباغی

سال: 1399

چکیده  
صندوق های بازنشستگی، مانند سایر نهادهای اقتصادی و مالی، پیوسته با تغییرات و تحوالت مواجه اند؛ 
تحوالت جمعیتی و نوسانات اقتصادی همواره بر عملکرد و وضعیت این صندوق ها اثر می گذارند. سالمندی 
جمعیت و وضعیت اقتصادی در بسیاری از کشورها منجر به کاهش نسبت پشتیبانی و افول وضعیت مالی 
صندوق های آن ها شده است. این شرایط، که برای صندوق های بازنشستگی ایران نیز ناآشنا نیست، مدیریت 

ریسک در طرح های بازنشستگی خصوصی و عمومی را با پیچیدگی های زیادی همراه می کند.
از  وسیعی  گسترۀ  که  است  فصل   26 از  مجموعه ای  صندوق ها  پیش روی  ریسک های  مدیریت  کتاب 
این کتاب حاصل  را پوشش می دهند.  بازنشستگی  به مدیریت ریسک صندوق های  دیدگاه های مربوط 
اندیشه وگفتمان بیش از پنجاه مؤلف و صاحب نظر در موضوعات صندوق های بازنشستگی، مدیریت ریسک 
و علوم اکچوئریال است. این کتاب توانسته است با درنظرگرفتن شرایط صندوق های گوناگون در کشورهای 

مختلف، مقایسه ای راهبردی برای مدیریت ریسک بازنشستگی فراهم آورد.
به طور مشخص، کتاب به چهار بخش تقسیم شده است. در بخش اول، تحت عنوان مدیریت ریسک مالی، 
سنجه های مناسب ریسک در صندوق های بازنشستگی، مدیریت بدهی و دارایی ها، پویایی های مربوط به 
صندوق و روش هایی برای ارزش گذاری ریسک در طرح های مزایای معین و کسور معین بحث شده اند. 
در بخش دوم، تحت عنوان مدیریت ریسک فنی، بر اثرات نا اطمینانی بر تعهدات طرح های خصوصی 
مزایای معین، پرداخت های یکجا مبتنی بر دستمزد برای فوت، بازنشستگی یا برکناری، تحوالت بنیادی 

بازنشستگی و بیمه های شغلی بازنشستگی در آلمان تأکید شده است.
در بخش سوم، با عنوان مسائل مربوط به توانگری و تنظیم مقررات، بحث ریسک های کارفرمایان، قواعد و 
مقررات حسابداری صندوق ها، ابزارهای تحلیلی اکچوئریال مناسب، نظام توانگری مبتنی بر ریسک در هلند 
و آثار بحران مالی سال 200۸ بر مشارکت کنندگان در طرح های بازنشستگی به تفصیل تشریح شده است. 
درنهایت، بخش پایانی، که به ارائۀ تجارب جهانی در مدیریت ریسک صندوق های بازنشستگی اختصاص 

دارد، به بیان مطالعات تجربی مرتبط در کشورهای ایتالیا، یونان، اسپانیا و انگلستان پرداخته است.
واژگانکلیدی: مدیریت ریسک، صندوق های بازنشستگی، تحوالت اقتصادی، بحران اقتصادی، اکچوئری، 

مزایای معین،کسورمعین.

عنوان: مدیریت ریسک صندوق بازنشستگی}کتاب الکترونیک{
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عنوان: انتخاب جمعی و رفاه اجتماعی

نویسنده: آمارتیا سن
مترجم: هرمز همایون پور

سال: 1399

چکیده  
کتاب »انتخاب جمعی و رفاه اجتماعی«،  تألیف آمارتیا سن برنده جایزه نوبل به این پرسش می پردازد که 
آیا می توان ارزشی را که افراد مختلف جامعه برای گزینه های مختلف قائل هستند، در ارزش هایی برای 
کل جامعه جمع کرد، به گونه ای که هم عادالنه باشد و هم ازنظر تئوریک صحیح باشد؟ این کتاب تالش 
می کند با پاسخگویی به این پرسش، یک رویکرد منطقی در مورد چگونگی ساخت یک جامعه عادالنه تر و 

منصفانه تر ارائه کند. 
آمارتیا سن در چاپ اخیر کتاب خود، که نسبت به چاپ 1970 با تغییرات و به روزرسانی هایی همراه بوده 
است، جامعه را گروهی از مردم با انواع ترجیحات و اولویت های مختلف معرفی می کند. ازاین رو الزم است 
تا این اولویت ها و منافع مختلف با همدیگر ترکیب شوند تا یک ایده منسجم که خواست و اراده کل جامعه 
باشد، شکل بگیرد. درواقع در بر اساس نظریه انتخاب جمعی، در رابطه بین اولویت های فردی و تصمیمات 
انتخاب مسئله چندانی ندارد. اما در صورت تفاوت و  جمعی، هنگامی که با همدیگر هماهنگ هستند، 
انتخاب ترجیحات یک طرف، مانند  با  این دو نوع، چالش شکل می گیرد. در این وضعیت  اختالف بین 
اکثریت یا اقلیت، طرف مقابل سرکوب می شود و خواسته ها و اولویت های آن ها تحت تأثیر قرار می گیرد. 

این کتاب تالش می کند تا رویکردی را برای انتخاب جمعی و رفاه اجتماعی پیش بکشد که مبتنی بر نوعی 
تنظیم ارزش های فردی و جمعی باشد . آمارتیا سن بر این باور است که امکان انتخاب جمعی منطقی و 
دموکراتیک وجود دارد و باید با ارزیابی و مقایسه عملکرد جوامع مختلف، در حوزه های مانند اقتصاد رفاه، 
مبارزه با فقر و حقوق بشر، راه را برای شکلی از رفاه متنی بر انتخاب جمعی و منطقی و دموکراتیک هموار 
کرد. شکلی از رفاه که فراتر از طرح های موجود مانند تأمین اجتماعی باشد و تمامی افراد یک جامعه از 

آن برخوردار شوند.

واژگانکلیدی: رفاه اجتماعی، انتخاب جمعی، آمارتیا سن، فقر، تأمین اجتماعی، عدالت. 
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عنوان: مراقبت های بلندمدت برای سالمندان در اروپا

نویسنده: بنت گرو

مترجم: سیدمجید  موسویان احمدآبادی

سال: 1399

چکیده 
این کتاب در راستای تالش برای توصیف و تجزیه وتحلیل فضای پیشرو در سیاست های اجتماعی نگارش یافته 
است؛ در حوزه ای که اغلب در تحلیل های تطبیقی دولت های رفاه از آن غفلت شده است. هم زمان با ظهور پدیده 
سالمندی جمعیت و وارد شدن فشار اقتصادی بر بیشتر دولت های رفاه، مراقبت های بلندمدت ازجمله موضوعاتی 

است که آگاهی ها نسبت به آن فزونی یافته است. 
در بخش از پیشگفتار این کتاب آمده است: اینکه افراد در دوره سالمندی چگونه زندگی کنند و از چه امکانات 
و خدماتی برخوردار باشند، چه شیوه هایی برای حمایت، نگهداری، و مراقبت از ایشان مناسب و مطلوب است، 
مسئله ای است که در هر کشور به فرهنگ و آداب و سنن مردم همان کشور بستگی دارد و با توّجه به کشوری 
که افراد در آن زندگی می کنند متفاوت است. ازاین رو معموالً شیوه های الگوبرداری شده کامل از سایر کشورها 
به سختی موردپذیرش قرار می گیرد. لیکن بسیاری از روش های مورداستفاده، مانند روش های جمع آوری آمار و 
تجزیه وتحلیل و استفاده از داده های آماری ازجمله مواردی هستند که اختصاص به یک کشور و فرهنگ خاص 

نداشته، قابل الگوبرداری در سایر کشورها نیز می باشد.
در حال حاضر با توّجه به کمبود تولید محتوی و فکر در حوزه علوم انسانی به طورکلی و در بخش حقوق به طور 
خاص، مراجعه و کسب اطالع و بهره مندی از سایر نظامات حقوقی بسیار مفید می باشد. اگرچه این رویکرد به این 
معنا نیست که حقوقدانان و اندیشمندان کشورمان کامالً به صورت تابع و مقلّد با سایر نظامات حقوقی و سیاسی 
برخورد نمایند. که این امر نه زیبنده جامعه علمی ما بوده و نه نیازی به آن احساس می شود. به دیگر سخن، همان 

اندازه که بهره گیری از دانش سایر جوامع ممدوح است، تکرار بدون اندیشه و فهم آن مذموم خواهد بود.
با این نگرش، کتاب پیش رو که تجارب چند کشور عضو اتحادیه اروپا در خصوص مراقبت های بلند مّدت از 
سالمندان در چند کشور عضو آن را گزارش نموده، مجموعه ارزنده ای است که توسط آقای سید مجید موسویان 
به زبان فارسی برگردان شده است. ترجمه ای که جای خالی آن در میان منابع موردنیاز محققین و پژوهشگران 
حقوقی، جامعه شناسان و برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی در بخش های مختلف نظام، و انجمن ها و سمن های در 

حال شکل گیری ویژه حمایت از سالمندان مشهود می بود.
از ویژگی های محتویات این کتاب تأکید بر روش ها و نتایج حاصل از استفاده از آن روش ها، به خصوص با زبان آمار، و 
بعضاً نقد آن ها می باشد. از بعد ترجمه نیز آنچه به ارزش این برگردان می افزاید سابقه بررسی ها و تحقیقاتی است که 
مترجم درزمینۀ تغییرات و نوسانات ناهمگون رشد جمعیت در ایران داشته، و گزارش هایی است که وی در خصوص 
آثار سوء بحران سالمندی جمعیت، به ویژه آثاری که بر منابع و ساختارهای صندوق های بازنشستگی و نهادهای 
حمایتی دارد و راهکارهای برون رفت از آن ارائه نموده است. به بیانی دیگر، مترجم با شناخت بیماری)معلول( و 
در پی آن درمان )علّت( بوده و باهدف کسب تجربیات بیشتر نسبت به رویه های کشورهای آشنا با این پدیده و 

بحران های آن دست به ترجمه این اثر زده است.
واژگان کلیدی: مراقبت های پزشکی، نظام سالمت، سالمندان، مراقبت های بلندمدت.
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عنوان: مدیریت تعارض منافع و حکمرانی خوب: با تأکید بر
 تجربه سازمان تأمین اجتماعی

نویسندگان: مصطفی ساالری- زهرا اکبری
گروه: مدیریت و فناوری و حکمروایی

سال: 1400

چکیده  
این پژوهش به مسئله تعارض منافع و اثرات آن بر روی حکمرانی خوب می پردازد و تالش شده است تا 
مبانی نظری بحث تعارض منافع و حکمرانی خوب معرفی و مفاهیم مطرح در این حوزه تعریف شــوند. 
در ادامه انواع اشکال تعارض منافع مانند اشتغال همزمان، درهای گردان، نفوذ و البی گری، تبادل هدیه، 
اتحاد قاعده گذار و مجری، تعارض درامد و وظایف و غیره موردبحث قرار گرفته است. همچنین قسمت 
مهمی از این پژوهش به بررســی علل شــکل گیری تعارض منافع در دستگاه ها و سازمان ها و همچنین 
پیامدهای آن می پردازد. درنهایت با مراجعه به تجارب موفق کشورهای مختلف راهکارهایی برای مدیریت 

تعارض منافع ارائه شده است، همچنین تجربه سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه ارائه شده است.
این مطالعه با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و همچنین بررسی داده ها و اطالعات موجود 

و مطالعه با مسئوالن سیاست گذاری و مدیرتی سازمان تأمین اجتماعی انجام گرفته است.
مطالعه فرآیندهای سیاســت گذاری در سازمان تأمین اجتماعی نشان می دهد، در چند سال اخیر، اتخاذ 
خط مشی ها و تدوین برنامه هایی چون طرح مدیران آینده، طرح تحول دیجیتال و ... عالوه بر سایر اثرات، 
به نحوی در راستای مدیریت تعارض منافع، نقش داشته اند. مهم ترین اقدام اخیر سازمان برای مدیریت 
تعارض منافع و تحقق حکمرانی خوب، تدوین و ابالغ »دســتورالعمل مدیریت تعارض منافع در سازمان 
تأمین اجتماعی و شرکت ها و مؤسسات تابعه« بوده است. چارچوب این دستورالعمل با تأکید بر مقابله با 
فساد و ضمن رعایت قوانین پیشین مانند »قانون منع مداخله کارکنان دولت«  به صورتی در سه فصل 
و 32 ماده، تنظیم شده است که الزامات قانونی و مدیریتی برای اشخاص مشمول با شناسایی مصادیق، 

ارائه شده اند. 

واژگانکلیدی: تعارض منافع، تأمین اجتماعی، حکمرانی خوب، منع مداخله کارکنان. 
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عنوان: شایسته ساالری و شایسته گزینی با تأکید بر تجربه     
سازمان تأمین اجتماعی

نویسندگان: مصطفی ساالری-  فرخنده اسدی
گروه: مدیریت، فناوری و حکمروایی

سال: 1400

چکیده 
در این پژوهش موضوع شایسته ساالری، اهمیت و ضرورت آن، مزایای به کارگیری نظام شایسته ساالری، تعریف 
این مفهوم و تاریخچه شکل گیری آن، شایسته ساالری در منابع حقوقی ایرانی  و همچنین شایسته ساالری 
در برنامه راهبردی سازمان تأمین اجتماعی موردبحث قرار گرفته است. سپس تجارب کشورهای مختلف 
درزمینهٔ شایسته ساالری و شایسته گزینی موردبررسی تطبیقی قرار گرفته است و درنهایت تجربه خاص 

سازمان تأمین اجتماعی در این حوزه بررسی و تشریح شده است.
این مطالعه با استفاده از روش های مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و همچنین مصاحبه عمیق با مسئوالن و 

سیاستمداران انجام شده است.
 نتایج مطالعه و بررسی قوانین و مقررات باالدستی اعم از قوانین برنامه توسعه پنج ساله، آیین نامه استخدامی 
و نیز برنامه راهبردی سازمان تأمین اجتماعی  نشان می دهد که هر یک از این اسناد به نوعی به بحث منابع 
انسانی و شایسته گزینی پرداخته اند و مواردی را تعریف کرده اند، اما در این میان، برنامه راهبردی به مثابه 
سند باالدستی و مهم فعالیت های سازمان )1395 تا 1399( به صراحت به بحث شایستگی ها پرداخته و 
برنامه »طراحی و پیاده سازی مدل شایستگی و تبیین روش های ارزیابی شایستگی ها در سطوح مختلف 
سازمان« را به سازمان تکلیف کرده است. در برنامه راهبردی سازمان، سایر برنامه های منابع انسانی نیز 
به نوعی می توانند شایستگی محور باشند و از این منظر اسناد فرادستی درزمینهٔ بهبود و توسعه منابع انسانی 
بسیار همراه تلقی می شوند. همچنین در بخش آخر این پژوهش مدل های مختلف شایسته ساالری برای 

انتخاب و استخدام و به کارگیری افراد در سطوح مختلف سازمان به تفکیک ارائه شده است.

واژگان کلیدی: شایسته ساالری، سازمان تأمین اجتماعی، جذب عدالت محور، استخدام، منابع انسانی.
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نویسندگان: مصطفی ساالری- رضا ربیعی- حسن امامی
گروه: مدیریت و فناوری و حکمروایی

سال: 1400

چکیده  
طرح تحول دیجیتال در ســازمان تأمین اجتماعی از ســال ها پیش موردتوجه قرار گرفته و اقداماتی در 
این حوزه در قالب ارائه خدمات الکترونیکی فعالیت های مختلف صورت گرفته بود. هدف این امر حرکت 
به ســمت تحول دیجیتال و غیرحضوری کردن خدماتی بود که بار مراجعه بســیار زیادی را داشت. این 
پژوهش به بررســی تحول دیجیتال در قالب حقوق شــهروندی بامطالعه تجربه خاص ســازمان تأمین 
اجتماعی در این زمینه می پردازد. ابتدا بحث های نظری در حوزه تحوالت دیجیتال و شکل گیری دولت 
الکترونیک و ســاختار آن ارائه شده است. در ادامه تالش شده است تا تجارب کشورهای مختلف در این 
زمینه گردآوری شود و درنهایت تجربه خاص سازمان تأمین اجتماعی در حوزه تحول دیجیتال بخصوص 

در سال های 1399 و 1400 موردبررسی و مطالعه قرار گرفته است.
این پژوهش با استفاده از روش بررسی اسنادی و کتابخانه ای و مصاحبه عمیق انجام گرفته است. 

نتایج این مطالعه نشان می دهد که تحول دیجیتال در سازمان تأمین اجتماعی در دو سال اخیر )1399 
و 1400( شــاهد پیشرفت چشــمگیری بوده اســت که یکی از مهم ترین دالیل آن عزم راسخ مدیریت 
ســازمان برای ارائه خدمات غیرحضوری به شــرکای اجتماعی و ذینفعان سازمان بوده است. این تجربه 
نشــان دهنده اصالت تئوری حمایت و پشــتیبانی مدیریت ارشد از پروژه های فناوری اطالعات است. هر 
جا که مدیریت ارشد شخصاً هدایت پروژه ای فناوری اطالعات و دیجیتالیزه کردن سازمان ها را بر عهده 
می گیرد، این پروژه ها در مسیر درست قرارگرفته و به بار می نشیند. بر این اساس زمانی که تغییر و تحول 
با مشارکت جمعی مدیران ارشد و میانی و نیز عرصه و میدان صورت می گیرد امری است بی بازگشت و 
زمانی که شرکای اجتماعی و ارباب رجوع با این سیستم ها آشنا می شود هرگز به گذشته رجوع نخواهند 
کرد و مطالبه گر هم خواهند شــد. مطالبه ارتقاء سیستم ها و روش های کار پس در تحلیل نهایی کاری 
که صورت گرفت برای آیندگان فرصتی مناسب برای ادامه مسیر و مؤید چشم اندازی قابل قبول است. 

واژگانکلیدی: تحول دیجیتال، دولت الکترونیک، سازمان تأمین اجتماعی، خدمات غیرحضوری. 

عنوان: تحول دیجیتال و حقوق شهروندی با مطالعه موردی 
طرح تحول دیجیتال خدمات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی
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عنوان: مقررات زدایی: مطالعه موردی طرح تجمیع، تلخیص، 
تنقیح و اصالح بخشنامه های سازمان تأمین اجتماعی

نویسندگان: مصطفی ساالری-  احمد کتابی رودی - شیوا بازرگان
گروه: حقوق

سال: 1400

چکیده 
این گزارش  مســئله مقررات زدایی و کاهش مقرراتی می پردازد که به صورت گســترده و لجام گسیخته و 
در مواردی با دالیل ناموجه وضع شــده اند و با تجمیع این قوانین در سال های گذشته باعث سردرگمی و 
تفاســیر و اقدامات مختلف و گاها متناقض در مورد امور و مســائل واحد شده است. مقررات زدایی تالش 
می کند تا میزان مقررات گســترده و دســت و پاگیر و متناقض در یک حوزه خاص را کاهش بدهد. این 
پژوهــش ابتدا بحث های نظری در حوزه مقررات زدایی را مطرح می کنــد و به تعریف مفاهیم این حوزه 
می پردازد. در ادامه تجارب کشــورهای آمریکا و بریتانیا در حوزه مقررات زدایی و تجمیع و تنقیح قوانین 
آمده اســت و درنهایت برنامه تجمیع و تنقیح قوانین در سازمان تأمین اجتماعی موردبحث و بررسی قرار 

گرفته است.
این پژوهش با استفاده از روش های مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و مصاحبه عمیق با خبرگان انجام گرفته 

است. 
نتایــج این مطالعه نشــان می دهد که تجربه تجمیــع و تنقیح قوانین و بخش نامه ها در ســازمان تأمین 
اجتماعی، تجربه موفق بوده اســت. تجربه ســازمان تأمین اجتماعی در طرح »تجمیع، تلخیص، تنقیح و 
اصالح بخشــنامه ها« را می توان اولین تجربه دستگاه های اجرایی کشور درزمینه مقررات زدایی در مفهوم 
موسع و فراتر از مجوز زدایی دانست. چراکه در این طرح هر آنچه منجر به کارآمدی و مطلوبیت مقررات 
می شــود، اعم از حذف و کاهش مقررات دست و پاگیر و اصالح و تدوین مقررات تنقیحی جدید را به طور 
یکجا در برگرفته است. این طرح نه تنها در داخل کشور مورد تحسین و تقدیر مراجع مختلف قرار گرفته، 
بلکه در عرصه بین المللی نیز با دریافت جایزه تجارب موفق از ســوی اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی 
مورد تحســین قرار گرفته است. بااین وجود این طرح نیازمند تقویت، مراقبت و حمایت است که از طریق 
توســعه آن به ســایر حوزه هایی که تاکنون تنقیح نشده اند، اطالع رســانی و انتشار عمومی بخشنامه های 
تنقیحی، آموزش نحوه اجرای صحیح و یکنواخت بخشــنامه ها به مجریان، عدم صدور بخشــنامه جدید 

مستقل از بخشنامه های تنقیحی و پایش و ارزیابی مستمر بخشنامه ها به دست خواهد آمد.

واژگان کلیدی: مقررات زدایی، تجمیع و تنقیح قوانین، ســازمان تأمین اجتماعی، مستندســازی، قانون 
تأمین اجتماعی.
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نویسندگان: مصطفی ساالری- فاطمه السادات جاودان
گروه: حقوق
سال: 1400

چکیده  
ایــن پژوهش به بحث ارزیابی و آسیب شناســی اثرات تصمیمات دیوان عدالــت اداری بر توازن منابع و 
مصارف سازمان تأمین اجتماعی می پردازد. عملکرد و تصمیمات سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد 
عمومی غیردولتی متأثر از دادنامه های صادره از دیوان عدالت اداری اســت. این پژوهش ابتدا بحث های 
نظری درزمینه جایگاه حقوقی ســازمان تأمین اجتماعی و جایگاه دیوان عدالت اداری می پردازد. سپس 
مباحث مرتبط با مدیریت توازن منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی را مطرح می کند و درنهایت به 

بررسی رابطه سازمان با دیوان عدالت اداری و اثر احکام دیوان عدالت بر سازمان می پردازد. 
این پژوهش با اســتفاده از روش مطالعه اســنادی و کتابخانه ای و مصاحبه عمیق با نخبگان و مدیران 

سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است. 
نتایج این مطالعه در موردبررســی دادنامه هایی که دیوان عدالت اداری صادر شــده است نشان می دهد 
این مرجع بیشــتر رویکرد شــهروند محور دارد تا دولت محور، در ســطح هیئت عمومی دیوان عدالت 
اداری دادنامه های متعددی صادر شــده که بعضاً علیرغم عدم ارتباط مستقیم با مصوبات سازمان تأمین 
اجتماعی، لیکن به صورت مســتقیم بر منابع و مصارف ســازمان تأثیر به ســزایی داشــته اند. این تأثیر 
در ســطح شــعب نیز قابل توجه اســت. هرچند وفق ماده 10 قانون تشــکیالت و آیین دادرسی دیوان 
عدالت اداری شــعب دیوان عدالت اداری منحصراً از جهت نقض قوانین و مقررات صالحیت رســیدگی 
به تصمیمات دســتگاه ها را دارند و آمارها گواه این مدعا هستند که اکثریت نسبی پرونده های مطروحه 
منتج به تأیید اقدامات سازمان تأمین اجتماعی می گردند، لیکن در بسیاری از موارد صدور دستور موقت 
در پرونده های مطالباتی، یا عدم قطع مستمری های من غیرحق، هرچند که دادنامه قطعی پس از مضی 
مدت طوالنی له سازمان صادر گردد، و یا معضل ورود ماهوی شعب به موضوع پرونده و نیز اعمال ماده 
63 قانون مذکور و بهره مندی از نظریات کارشناســان رســمی دادگستری، که اغلب فاقد تخصص الزم 
در موضوعات تخصصی تأمین اجتماعی هســتند، موجب عدم تعادل و توازن در منابع و مصارف سازمان 

خواهند شد که به صالح سازمان تأمین اجتماعی و درنهایت به سود بیمه شدگان نیست.  

واژگانکلیدی: دیوان عدالت اداری، مستندسازی، دادنامه، سازمان تأمین اجتماعی. 

عنوان: سازمان تأمین اجتماعی در پرتو آراء دیوان            
عدالت اداری
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عنوان: مستندسازی تجربه سازمان تأمین اجتماعی درزمینه 
ارتقاء عدالت در دسترسی به خدمات درمانی

نویسندگان :مصطفی ساالری- فرنوش عزیزی- ابراهیم نائل بفرویی- فرهاد کوهی
گروه: سیاستگذاری و اقتصاد سالمت

سال: 1400

چکیده 
این پژوهش با تأکید بر حافظه ســازمانی به مستندســازی تجربه سازمان تأمین اجتماعی درزمینه ارتقاء 
عدالت در دسترســی به خدمات درمانی در سراسر کشور پرداخته است و در این راستا تالش کرده است 
تا مراحل شــکل گیری، طراحی و استقرار 2 طرح »بازنگری نظام سطح بندی خدمات درمانی« و »حمایت 
مالی از بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی« موردبررسی، مطالعه و ارزیابی قرار دهد.

این پژوهش با استفاده از دو روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و همچنین مصاحبه عمیق با صاحب نظران 
انجام گرفته است.

نتایج این مطالعه نشان می دهد که سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مثبت و مهمی را درزمینه عدالت در 
دسترسی به خدمات درمانی انجام داده است. بر اساس نظر خبرگان تحقق این امر درگرو سه مقوله مهم و 
زیرساختی است: 1- توسعه خدمات بسترهای الکترونیک ارائه خدمات سالمت. خوشبختانه در این زمینه 
پس از اجرای طرح نســخه الکترونیک از سوی سازمان پیشــرفت چشمگیری حاصل شده است و انتظار 
می رود که با اتصال خدمات الکترونیک در حوزه بستری، گام های مهم تری در این خصوص برداشته شود. 
2- اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده که در حال حاضر استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده در کشور 
به صورت آرزویی محال تبدیل شده است و علیرغم اینکه حداقل از سال 13۸4 به انحاءمختلف تالش شده 
است که این نظام در کشور مستقر شود اما به سبب وجود کاستی ها و مشکالت زیرساختی نظام سالمت 
کشــور، تحقق این آرزو میسر نشده است. این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی پس از همکاری 
کامل در اجرای آزمایشــی نظام ارجاع و پزشک خانواده در استان های فارس و مازندران، تالش دارد تا با 
بازنگری طرح و رفع نقایص آن، تفاهم نامه ای با وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی جهت تعمیم 
طرح بازنگری شــده به کل کشور منعقد نماید و درنهایت 3-تدوین راهنماهای بالینی و نظارت بر اجرای 
صحیح آن ها توســط ارائه کنندگان خدمات درمانی که ســازمان در این زمینه هم اقدامات قابل قبولی را 

انجام داده است. 

واژگان کلیدی: عدالت، خدمات درمانی، مستندســازی، ســازمان تأمین اجتماعی، سطح بندی، حمایت 
مالی از بیمه شدگان.
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نویسندگان: مصطفی ساالری- صادق غضنفری- کامبیز منظم، سعید میرزایی- سجاد 
غضنفری

گروه: سیاستگذاری و اقتصاد سالمت
سال: 1400

چکیده  
این پژوهش به بررسی و مطالعه و ارزیابی و مستندسازی تجربه سازمان تأمین اجتماعی درزمینه اجرای 
طرح نسخه الکترونیک سالمت می پردازد. پژوهش ابتدا به بحث های نظری درزمینه حاکمیت الکترونیک 
در نظام ســالمت و تحوالت ناشی از آن، معرفی سامانه های اطالعات سالمت، مدل های استقرار پرونده 
الکترونیک ســالمت و مسائل و کارکردها و مزیت های آن می پردازد. در ادامه تالش شده است تا تجربه 
دیگر کشــورها در مورد اســتقرار پرونده سالمت موردبررســی قرار گیرد و درنهایت تجربه سازمان در 

مورداجرا و استقرار طرح نسخه الکترونیک سالمت موردبحث قرار گرفته است.
ایــن مطالعه با اســتفاده از دو روش مطالعه اســنادی و کتابخانه ای و همچنیــن مصاحبه با خبرگان و 

مطلعین و مسئوالن سازمان تأمین اجتماعی انجام گرفته است. 
نتایج این مطالعه نشــان می دهد که  تقریباً در تمام کشــورها در ابتدا سامانه های مجزایی برای اهداف 
مختلف ایجاد شــده اســت )که عمدتاً ارتباط چندانی نیز باهم نداشته اند( و سپس تحت تولیت وزارت 
بهداشــت تالش شده است که از طریق اتصال این ســامانه ها به هم پرونده الکترونیک سالمت تشکیل 
شود. نکته قابل توجه این است که در تمامی کشورهای موردبررسی توسعه و استقرار پرونده الکترونیک 
ســالمت جزء مسئولیت های اصلی وزارت بهداشت بوده اســت، این در حالی است که در ایران سازمان 
تأمین اجتماعی پیشــگام اجرای طرح شــد و تقریباً تمام ریسک های مرتبط با ناکامی استقرار پروژه در 
ســطح ملی را پذیرفت. این در حالی است که وزارت بهداشت از اواخر دهه 13۸0 با توسعه سامانه های 
اطالعاتی مختلف همچون سیب اعالم نموده است که زمینه برای استقرار پرونده الکترونیک سالمت در 
سطح ملی فراهم شده است. از سوی دیگر چند ماه پس از اجرای طرح توسط سازمان تأمین اجتماعی، 
ســازمان بیمه سالمت ایرانیان نیز )به عنوان دومین بیمه گر ســالمت بزرگ کشور( اقدام به الکترونیک 

سازی خدمات خود نمود.

واژگانکلیدی: نسخه الکترونیک سالمت، حاکمیت الکترونیک، مستندسازی، سازمان تأمین اجتماعی. 

عنوان: سالمت الکترونیک و حقوق شهروندی



گزارش های کارشناسی
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عنوان: بررسی میزان تطابق وضعیت تشکل های کارگری 
موجود با مقاوله نامه های بنیادین سازمان بین المللی کار

مجری: علیرضا خیراللهی

ناظر: رضا امیدی- مونا خورشیدی

گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی

سال: 1395

چکیده

در ایــن پژوهــش وضعیــت حقوقــی و اجتماعــی تشــکل های کارگــری موجــود، در نســبت با اســتانداردهای 
ــت  ــده اس ــالش ش ــت و ت ــه اس ــی گرفت ــی کار موردبررس ــازمان بین الملل ــن س ــای بنیادی ــه نامه ه مقاول
ــه 33 و  ــه نام ــاً دو مقاول ــی کار )خصوص ــازمان بین الملل ــن س ــای بنیادی ــه نامه ه ــی مقاول ــا بررس ــا ب ت
53( شــاخص هایی نظیــر اســتقالل از دولــت و کارفرمایــان، آزادی تأســیس، عضویــت، رأی دادن و حــق 
انتخــاب شــدن به عنــوان معیارهایــی بــرای بررســی وضعیــت فعلــی تشــکل های کارگــری در ایــران معاصــر 

اســتخراج و بــر اســاس آن هــا تحلیــل انجــام گیــرد. 

ایــن گــزارش بــا اســتفاده از روش اســنادی و تکنیک هــای تحلیــل محتــوا، تحلیــل مضمونــی و راهبــرد 
روایتــی تهیــه شــده اســت.

ــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه در حــال حاضــر شــوراهای اســالمی کار، انجمن هــای صنفــی  نتای
کارگــران و نماینــدگان کارگــری تنهــا تشــکل های بــه رســمیت شــناخته شــده در قانــون کار به حســاب 
آمــده و در کنــار آن هــا کانون هــا و مجامــع اســتانی و کشوری شــان نیــز فعــال هســتند. اگــر انجمن هــای 
اســالمی کارگــری و تشــکیالت خانــه کارگــر را نیــز به عنــوان تشــکل کارگــری به حســاب آوریــم، غیــر از 
ــد.  ــت کن ــد در محیط هــای کارگــری فعالی ــوارد یادشــده، تشــکل دیگــری به صــورت رســمی نمی توان م
ازلحــاظ حقوقــی تمامــی تشــکل های فــوق تحــت نفــوذ دولــت و کارفرمایــان قــرار داشــته، عضویــت، حــق 
رأی و حــق انتخــاب شــدن در آن هــا دارای محدودیت هایــی جــدی اســت و نظــارت بــر آن هــا و همچنیــن 
ــگاه داشــته شــده اســت. البتــه شــوراهای  ــان محفــوظ ن ــت و کارفرمای ــرای دول ــز ب حــق انحاللشــان نی
ــت  ــی وضعی ــای صنف ــته و انجمن ه ــب تری داش ــی نامناس ــت حقوق ــان وضعی ــن می ــالمی کار در ای اس
نســبتاً بهتــری دارنــد. ازلحــاظ آمــاری نیــز تشــکل های کارگــری یادشــده در درصــد بســیار اندکــی از کل 

کارگاه هــای کشــور فعالیــت داشــته و نماینــدگان کارگــری اکثریــت آن هــا را تشــکیل می دهنــد.

ــازمان یابی  ــق س ــی کار، ح ــازمان بین الملل ــای س ــه نامه ه ــری، مقاول ــکل های کارگ ــدی: تش واژگان کلی
کارگــران، شــوراهای اســالمی کار، انجمن هــای صنفــی کارگــران، نماینــدگان کارگــری.
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عنوان: بررسی تجربه مراکز پژوهشی کشورهای فنالند و 
سوئد درزمینة تأثیرگذاری پژوهش بر سیاست گذاری

مجری: مسعود عالمی نیسی

ناظر: رضا امیدی- مونا خورشیدی
گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی

سال: 1395 

چکیده 
ــه  ــکاندیناوی ب ــوزه اس ــورهای ح ــی در کش ــری و عمل ــاد نظ ــی در ابع ــن اجتماع ــاه و تأمی ــوزه رف ح
ــده  ــراث نهادینه ش ــی و می ــای رفاه ــدای از نهاده ــت. ج ــه اس ــت یافت ــوغ دس ــی از بل ــطح باالی س
ــش  ــا بخ ــاط ب ــددی در ارتب ــی متع ــای پژوهش ــورها، نهاده ــن کش ــی در ای ــت گذاری اجتماع سیاس
سیاســت گذاری فعالیــت دارنــد. بررســی و انتقــال تجربیــات ایــن کشــورها می توانــد آموزه هایــی را در 
هــر دو ســطح نظــری و عملــی پیــش روی مــا قــرار دهــد. در ایــن راســتا، در گــزارش پیــش رو، ضمــن 
ــد و  بررســی مختصــر مراکــز علمــی و پژوهشــی حــوزه سیاســت گذاری اجتماعــی در دو کشــور فنالن
ــح داده می شــود. ــل توضی ــی کشــورهای اســکاندیناوی به تفصی ــاه و مســائل اجتماع ــز رف ســوئد، مرک

ایــن گــزارش بــر اســاس مشــاهداتی اســت کــه در شــهریورماه ســال 1395در بازدیــد از ایــن مراکــز 
بــه دســت آمــده اســت.

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه در فعالیت هــای مرکــز میــان پژوهــش، اطالع رســانی، آمــوزش، 
شبکه ســازی و همکاری هــای بین المللــی پیوســتگی وجــود دارد. بــه ایــن معنــا کــه خروجــی پژوهــش 
هــم منتشــر می شــود و هــم بــه افــراد و نهادهــای ذی ربــط در قالب هــای مختلــف، همچــون کارگاه هــا 
و ســمینارها، آمــوزش داده شــده و منتقــل می شــود. شبکه ســازی و همــکاری بــا ســازمان های 
مختلــف در ســطح کشــورهای اســکاندیناوی و بین المللــی ســتون فقــرات مرکــز را تشــکیل می دهــد 
مرکــز رفــاه و مســائل اجتماعــی کشــورهای اســکاندیناوی، عــالوه بــر انتشــار پژوهش هــا در قالــب کتــب 
ــر  ــد ب ــروژه پاپ ان ــان ســاده و عامه فهــم نیــز منتشــر می کنــد. پ ــه زب و مقــاالت تخصصــی، آن هــا را ب
اســاس همیــن منطــق شــکل گرفــت. مؤسســه عالــی نیــز می توانــد در برخــی موضوعــات و به تناســب، 
ــای  ــاده و در قالب ه ــان س ــه زب ــا را ب ــای پژوهش ه ــد و یافته ه ــی بزن ــانی عموم ــه اطالع رس ــت ب دس

مختلــف منتشــر کنــد.

واژگان کلیدی: پژوهش، سیاست گذاری، رفاه اجتماعی، فنالند، سوئد.
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عنوان: رویکردهای استراتژیک بهبود وضعیت تأمین 
اجتماعی در منطقه آسیا و اقیانوسیه 

مجری: صدیقه یعقوبی

ناظر: رضا امیدی- مونا خورشیدی

گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی

سال: 1395

چکیده

ایــن گــزارش بــه روندهــا و تحــوالت، مربــوط بــه ســومین نشســت انجمــن منطقــه ای تأمیــن اجتماعــی 
ــازمان دهی  ــی س ــن اجتماع ــی تأمی ــن بین الملل ــط انجم ــه توس ــردازد ک ــیه می پ ــیا و اقیانوس ــوزه آس ح
و بــه میزبانــی مقامــات دولتــی بیمــه اجتماعــی در شــهر مســقط کشــور عمــان از 2 تــا 4 نوامبــر 2015 
برگــزار شــده اســت. در ایــن گــزارش تــالش شــده اســت تــا درک بهتــری از چالش هــای کلیــدی پیــش 
روی ســازمان های عضــو انجمــن بین المللــی تأمیــن اجتماعــی در مناطــق مختلــف جهــان بــه دســت آیــد. 
گــزارش ســه موضــوع اصلــی را شناســایی می کنــد: تــداوم گســترش دامنــه افــراد تحــت پوشــش تأمیــن 
ــزوده  ــی، و ارزش اف ــن اجتماع ــای تأمی ــا و نظام ه ــی در برنامه ه ــرش پیشــرفت های اجرای ــی، پذی اجتماع

فزاینــده مداخــالت تأمیــن اجتماعــی در دســتور کار توســعه اجتماعــی و اقتصــادی ملــی.

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

ــق  ــر مناط ــن زی ــش بی ــده در پوش ــای عم ــود تفاوت ه ــه باوج ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
متفــاوت، و درون زیــر مناطــق و کشــورها، دســتاوردهای ملــی اخیــر در گســترش دامنــه پوشــش تأمیــن 
اجتماعــی )به طــور خــاص، در راســتای ایجــاد پوشــش همگانــی ســالمت( در آســیا و اقیانوســیه قابل توجــه 
هســتند. مداخــالت فعاالنــه افزایش یافتــه از ســوی دولــت، رشــد اقتصــادی نســبتاً قــوی درکل، و افزایــش 
ــن  ــدی چنی ــل کلی ــه عوام ــر، ازجمل ــال اخی ــد س ــی در چن ــت اجتماع ــده حمای ــای اعالم ش هزینه ه
توســعه های مثبتــی هســتند.تجربه مثبــت منطقــه نشــان داده اســت کــه گســترش مؤثــر پوشــش نه تنهــا 
در اقتصادهــای پیشــرفته تر قابــل حصــول اســت، بلکــه در کشــورهای بــا درآمــد کــم و متوســط نیــز مانند 
بنــگالدش، چیــن و تایلنــد قابل دســتیابی اســت. نتیجــه آن، افزایــش تعــداد کشــورهایی اســت کــه تأمیــن 
ــه  ــی ب ــی در دســتور کار سیاست هایشــان برخــوردار اســت و به صــورت باثبات ــگاه باالی ــی از جای اجتماع
ــی  ــش همگان ــتند و پوش ــت هس ــر در حرک ــر و یکپارچه ت ــی جامع ت ــن اجتماع ــای تأمی ــمت برنامه ه س

ســالمت، اولویــت مشــترکی بــرای آن هــا اســت.

واژگان کلیدی: تأمین اجتماعی، آسیا، اقیانوسیه، اصالحات، رویکرد استراتژیک.
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عنوان: ارزیابی ریسک تقلب در مزایای بیمه بیکاری

مجری: سید جواد طباطبایی منش

ناظر: امین حسن زاده- هاله فرزانه

گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات

سال: 1395

چکیده

در این گزارش، ماهیت ریسک تقلب و انواع روش های متقلبانه در استفاده من غیرحق از مزایای بیمۀ بیکاری 
بیان و اثرات نامطلوب و بلندمدت این ریسک به عنوان چالشی مهم در مسیر مدیریت صحیح و تخصیص بهینه 

منابع و مصارف صندوق بیمه بیکاری موردتوجه و ارزیابی قرارگرفته است.
در این گزارش با توجه به وجود پایگاه داده مناسب در خصوص مقرری بگیران بیمۀ بیکاری سازمان تأمین 
اجتماعی از سه روش داده کاوی تفحصی شامل شبکه عصبی، شبکه بیزی و درخت تصمیم به منظور مدل سازی 
ریسک تقلب و یافتن الگوهایی مناسب جهت کشف، کنترل و پیش بینی به موقع ادعاهای متقلبانه استفاده 
شده است؛ هرکدام از این مدل ها متناسب با الگوریتم محاسباتی خود پس از دریافت اطالعات موردنیاز در 
قالب متغیرهای ورودی، شدت ریسک متقلبانه بودن یک ادعای بیمۀ بیکاری را با عددی در بازه احتمالی )1 
و 0( مشخص می کند، این تشخیص می تواند به عنوان ابزاری سودمند همراه با کاهش قابل توجه در وقت و 

هزینه به کشف و ارزیابی به موقع تقلب در ادعاهای جدید و جاری بیمۀ بیکاری کمک نماید.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که روش های شبکه عصبی و شبکه بیزی به ترتیب با دقت ۸۸% و ۸7% در 
ارزیابی صحیح متقلبانه یا عادی بودن ادعاها، بهترین کارایی را در مقایسه با روش درخت تصمیم با دقت 
۸4% در برداشته اند. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل ساختاری دو مدل برتر شبکه عصبی و 
شبکه بیزی، متغیرهای سن، سابقه پرداخت حق بیمه، موقعیت جغرافیایی کارگاه، علت بیکاری و نوع شغل، 

صرف نظر از اولویت، بیشترین تأثیر را بر احتمال تقلب در بیمه بیکاری دارند.

واژگان کلیدی:  بیمه اجتماعی، بیمه بیکاری، تقلب، ریسک، شبکه بیزی.
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عنوان: بررسی سه جانبه گرایی در تأمین اجتماعی با تمرکز 
بر نقش دولت

مجری: معصومه شفیعی

ناظر: رضا امیدی- مونا خورشیدی

گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی

سال: 1395

چکیده

ایــن گــزارش بــه  بررســی نقــش دولــت در ســه جانبه گرایــی در ســازمان تأمیــن اجتماعــی می پــردازد و 
تــالش می کنــد تــا میــزان تحقــق یافتــن ســه جانبه گرایــی و همچنیــن موانــع قانونــی تحقــق ســه جانبه 
گرایــی در تأمیــن اجتماعــی را بررســی کنــد. همچنیــن بــا مصاحبــه بــا مســئولین دولتــی تــالش کــرده 
ــگاه آن هــا  ــر نقــش دولــت( را از ن ــا تمرکــز ب ــع پیــش روی رویکــرد ســه جانبه گرایــی )ب ــا موان اســت ت

بررســی کنــد و راهکارهــای آن هــا بــرای ارتقــای ســه جانبه گرایــی را ارائــه کنــد.
ــه  ــه نیم ــات، مصاحب ــردآوری اطالع ــت و روش گ ــی اس ــات کیف ــوع تحقیق ــر از ن ــق حاض ــن تحقی ای
ــا موضــوع موردنظــر، و روش  ــاط ب ــی و صاحب نظــران در ارتب ــط دولت ــا مســئولین ذی رب ســاختاریافته ب
تجزیه وتحلیــل اطالعــات نیــز، تحلیــل تماتیــک اســت. بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه، مصاحبه شــوندگان 
بــه دو کارکــرد اصلــی ســه جانبه گرایــی در ســازمان تأمیــن اجتماعــی اشــاره کرده انــد کــه شــامل حــل 
اختالفــات و منافــع متضــاد بیــن کارگــران و کارفرمایــان و حصــول مطالبــات کارگــران اســت.  بااین وجــود 
ــا اســتانداردها و معیارهــای ســازمان بین المللــی  تشــکل های کارگــری و کارفرمایــی در ایــران منطبــق ب
کار نیســتند و از زمــان شــروع بــه فعالیتشــان تــا زمــان انحاللشــان تحــت قیمومیــت دولــت و ارکان آن 
ــش  ــر نق ــالوه ب ــرد. ع ــاد ک ــی ی ــه جانبه گرای ــق س ــوان از تحق ــی نمی ت ــن وضعیت ــد. در چنی ــرار دارن ق
تشــکل ها، بایــد از پیش شــرط مهــم دیگــری یعنــی وجــود دولتــی تکثرگــرا کــه بــه صداهــای خامــوِش 
ــت متمرکــزی کــه  گروه هــای اجتماعــی مختلــف اجــازه شــنیده شــدن می دهــد نیــز اشــاره کــرد. دول
از پخــش شــدن قــدرت در ســطح جامعــه مدنــی ممانعــت می کنــد و حتــی در ارکان ســه جانبه گرایــی 
نفــوذ کــرده و بــا در اختیــار گرفتــن حداکثــر آراء و اعضــاء عمــاًل راه را بــر مشــارکت نماینــدگان کارگــری 
ــی  ــن نقش ــرای تعیی ــی زد. ب ــول آن حرف ــی و حص ــه جانبه گرای ــوان از س ــدد، نمی ت ــی می بن و کارفرمای
ــان  ــران و متصدی ــن از صاحب نظ ــیزده ت ــا س ــه ب ــاس مصاحب ــر اس ــق ب ــران در تحق ــای ای ــه دولت ه ک
عرصــه کار و تأمیــن اجتماعــی و وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی برآمــده اســت و بــا بذل توجــه بــه 
محدودیت هــای زیرســاختی و قانونــی کــه در ایــران امــکان تحقــق ســه جانبه گرایــی را، بــه شــکلی تــام 
و تمــام آن چنان کــه مدنظــر ســازمان بین المللــی کار اســت، بــا اشــکال روبــرو کــرده اســت بایــد اذعــان 
ــد نقشــی  ــا کرده ان ــی ایف ــون در عرصــه ســه جانبه گرای ــران تاکن ــای ای ــه دولت ه ــه نقشــی ک داشــت ک

ــوده اســت. ــه ب سراســر مداخله جویان
واژگان کلیدی: سه جانبه گرایی، دولت، سازمان تأمین اجتماعی، کارگران، سازمان بین المللی کار.
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مجری:  سعید تهموری

ناظر: رضا امیدی- مونا خورشیدی

گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1395

چکیده 
ــازمان  ــو س ــور عض ــتگی در 34 کش ــتمری بازنشس ــالح مس ــر اص ــن عناص ــه مهم تری ــزارش ب ــن گ ای
ــالش  ــردازد و ت ــا ســپتامبر 2013 می پ ــه 2009 ت ــی ژانوی همــکاری و توســعه اقتصــادی در دوره زمان
می کنــد تــا نــوع اصالحــات و چگونگــی اجــرای اصالحــات را موردبررســی قــرار دهــد. در مرحلــه بعــد 
بــه اثــرات توزیعــی ایــن اصالحــات در مســتمری های بازنشســتگی در بیســت ســال اخیــر می پــردازد.

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

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهدکــه اصالحــات اخیــر بــرای کشــورهایی که عضــو ســازمان همــکاری 
و توســعه اقتصــادی نیســتند  عمدتــاً بــر افزایــش ســطح پوشــش متمرکــز اســت، کــه ســطح کنونــی آن 
بســیار کمتــر از کشــورهای ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی اســت. در تمامــی کشــورها مزایــای 
آتــی به گونــه ای تنظیــم شــده کــه در میــان تمــام توزیع هــای درآمــدی کاهــش یابــد، امــا الگــوی آن 
در میــان کشــورهای مختلــف کامــاًل متفــاوت اســت. در بســیاری از مــوارد، کشــورها در پــی حمایــت از 
کم درآمدتریــن افــراد در برابــر کاهــش مزایــا هســتند. در مکزیــک، حمایــت کامــل بــه30 % فقیرتریــن 
کارگرانــی کــه شایســته حداقــل مســتمری بــوده و حق بیمه هــای الزم را در طــول زندگــی کاری خــود 
پرداخــت کرده انــد اعطــا شــده اســت. در یونــان و پرتغــال، کاهــش مزایــای مســتمری بــرای کســانی 

کــه در انتهــای چــارک توزیــع درآمــدی هســتند به وضــوح کمتــر اســت.

واژگان کلیدی:مستمری، بازنشستگی، اصالحات، اثرات توزیعی،کشورهای عضو سازمان همکاری و 
توسعه اقتصادی.

عنوان: اصالحات اخیر مستمری های بازنشستگی و اثر           
توزیعی آن ها
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عنوان:امکان سنجی اولیة اجرا و پیاده سازی توریسم سالمت 
در سازمان تأمین اجتماعی

مجری: میرحجت نجفی نسب

ناظر: فردین یزدانی

گروه:  اقتصاد و سرمایه گذاری

سال: 1395

چکیده

سازمان  نقش آفرینی  بر  تأکید  با  ایران  در  سالمت  گردشگری  صنعت  چشم انداز  بررسی  به  پژوهش  این 
تأمین اجتماعی پرداخته است. همچنین تالش شده است تا بررسی تجربه برخی کشورهای دیگر ازجمله، 
هندوستان، کره جنوبی، تایلند، فیلیپین، کوبا، ترکیه و ... و مقایسه آن با وضعیت فعلی توریسم سالمت در 
ایران و سازمان، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی سازمان تأمین اجتماعی درزمینۀ توریسم 
سالمت موردبررسی و مطالعه قرار گیرد و راهکارهای عملی برای ارتقای توریسم سالمت در بیمارستان های 

سازمان تأمین اجتماعی ارائه کند .
 این مطالعه با استفاده از مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و همچنین مصاحبه عمیق با کارشناسان و خبرگان انجام 

گرفته است.
نتایج این گزارش نشان می دهد که توریسم سالمت در ایران با چالش هایی از قبیل فقدان استراتژی و تولیت 
مشخص گردشگری سالمت و سهم آن از اقتصاد کشور، فقدان شاخص خطای درمانی در ایران، تحریم های 
اقتصادی و عدم دستیابی به تجهیزات روز پزشکی، فقدان نظام جامع گردشگری سالمت و تعریف و تدوین 
کادر حرفه ای گردشگری سالمت،  آموزش  ارتباطی،  زیرساخت های  برنامه ها، کمبود  و  قوانین، سیاست ها 
تأسیسات و تجهیزات درمانی و پزشکی، زیرساخت های خدمات رفاهی و اقامتی و زیرساخت های حقوقی و 
قانونی روبرو است. مهم ترین عوامل مؤثر در ارتقای صنعت گردشگری استراتژی توسعه زیرساخت عمومی، 
استراتژی توسعه منابع انسانی، استراتژی توسعه سیستم اطالعاتی و بازاریابی و استراتژی توسعه محصول است 

که گزارش به هرکدام از آن ها به صورت مشروح پرداخته است.

.SWOT ،واژگان کلیدی: توریسم سالمت، سرمایه گذاری، امکان سنجی، سازمان تأمین اجتماعی
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مجری:کامبیز طالبی

ناظر: فردین یزدانی

گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال: 1395

چکیده 
ایــن مطالعــه تــالش می کنــد تــا یــک مــدل مناســب سیاســت گذاری کارآفرینانــه بــرای ایجــاد اشــتغال 
از طریــق رشــد و توســعه کســب وکارهای کوچــک و متوســط ارائــه کنــد. بــرای ایــن امــر بــه مطالعــه 
ــی  ــان اصل ــران، نهادهــا و متولی و بررســی مــواردی ماننــد خواســتگاه بومــی توســعه کارآفرینــی در ای
توســعه کارآفرینــی، روابــط و اثربخشــی نهادهــای مذکــور، چشــم انداز آتــی و نقــش نهادهــای مذکــور 
در برنامه هــای توســعه پنج ســاله، انــواع حمایت هــای ممکــن از توســعه کارآفرینــی بــه لحــاظ امکانــات 
مالــی و غیرمالــی، پراکندگــی جغرافیایــی کســب وکارهای تولیــدی و خدماتــی، نقــش ترویــج فرهنــگ 
کارآفرینــی در سیاســت توســعه کارآفرینــی و نقــش توجــه بــه گروه هــای هــدف )جوانــان و زنــان و ...( 

در سیاســت توســعه کارآفرینــی پرداختــه اســت.

روش شناســی ایــن طــرح مبتنــی بــر مدل هــای کیفــی )قضاوتــی(، مطالعــات کتابخانــه ای، مصاحبــه بــا 
ــاره ای تکنیک هــای کّمــی )به عنــوان  ــا بهره گیــری از پ خبــرگان و بخــش تحلیــل محتــوا اســت کــه ب

روش مکمــل(، تحلیــل و پــردازش صــورت گرفتــه اســت.

درنهایــت ایــن مطالعــه یــک مــدل چرخــان به عنــوان منطــق اولیــه بهبــود خط مشــی »بهبــود محیــط 
کســب وکار« ارائــه کــرده اســت. حاصــل یافته هــای پژوهــش نهائــی ایــن طــرح یــک بســته سیاســتی 
کامــل در حــوزه خط مشــی گــذاری توســعه کارآفرینــی نه تنهــا بــرای توســعه کســب وکارهای کوچــک 
ــی  ــی و بین الملل ــه مل ــب وکارهای کارآفرینان ــا و کس ــه فعالیت ه ــعه کلی ــرای توس ــه ب ــط بلک و متوس
اســت کــه می توانــد به عنــوان یــک مــدل جامــع و پویــا بــرای توســعه اقتصادی-اجتماعــی و فرهنگــی 

کشــور محســوب شــود. 

.(SME( ،واژگان کلیدی: اشتغال،کارآفرینی ملی و بین المللی،کسب وکارهای کوچک و متوسط

عنوان: طراحی و تدوین مدل توسعه کارآفرینی غیردولتی 
با تأکید بر کسب وکارهای کوچک)SMEها( و نقش حمایتی 

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
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عنوان:  طرح مسکن اجتماعی )مسکن مستمری بگیران 
کم درآمد(

مجری: جمیله علی حسینی

ناظر: فردین یزدانی

گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری

سال: 1395

چکیده

این گزارش به بررسی مسکن اجتماعی به عنوان امکانی برای تأمین نیازهای کارگران و شهروندان فقیر جامعه 
می پردازد و تالش می کند تا ضمن تشریح مبانی نظری این طرح به عنوان امکانی برای تحقق برابری و دولت 
رفاه، به نقد و بررسی طرح های مختلف دولت، مانند بهسازی بافت های فرسوده شهری و سکونت گاه های 
غیررسمی، تأمین مسکن گروه های تحت پوشش نهادهای حمایتی بپردازد و راهکارهایی برای تأمین مسکن 

اجتماعی برای مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد کند. 
این گزارش با استفاده از مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و تحلیل آماری داده های موجود انجام شده است.

بر اساس نتایج این گزارش مستمری بگیران واقع در دهک اول و دوم درآمدی به هیچ عنوان امکان استفاده از 
واحدهای ملکی را ندارند. از طرف دیگر به نظر می رسد که سازمان تأمین اجتماعی فاقد ظرفیت سازمانی الزم 
برای ورود به بازار استیجاری است. اما درصورتی که سازمان مصر به ورود به این عرصه باشد، الزم است که 
با استفاده از آورده زمین متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و همچنین وزارت مسکن و سرمایه های مالی که 
توسط وزارت مسکن به خصوص در محدودۀ بافت های فرسوده بر اساس مصوبه پرداخت وام های ارزان قیمت 
و کم بهره تأمین شده و بخش دیگری توسط سازمان تأمین اجتماعی تأمین گردد. بدین ترتیب که ساخت و 
اجاره داری واحدهای مسکونی کوچک در دستور کار قرار داده و پس ازآن جهت اجاره داری به شرکت امالک 
و مستغالت تأمین اجتماعی جهت اجاره داری واگذار شود. در این میان این شرکت می تواند امر اجاره داری را 

به شرکت های خصوصی نیز به صورت دست دوم واگذارکند.

واژگان کلیدی: سیاست های اجتماعی، مسکن اجتماعی،  مستمری بگیران، سازمان تأمین اجتماعی.
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مجری: علیرضا  اشرفی احمدآباد

ناظر: فردین یزدانی

گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال: 1395

چکیده 
در این گزارش به بررسی و معرفی انواع مختلف سرمایه گذاری خارجی پرداخته و سپس ضمن معرفی 
مزایا و معایب آن ها به موانع و علل عدم موفقیت ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی پرداخته است. 
همچنین عالوه بر بررسی سرمایه گذاری خارجی در بخش ملی، و بنگاه های بزرگ مقیاس آن، مسئله 

سرمایه گذاری خارجی در بخش بنگاه های کوچک و متوسط نیز موردبررسی قرار گرفته است و تالش 
شده است تا راهکارهایی برای تقویت روند جذب سرمایه های خارجی ارائه شود .

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

بر اساس نتایج این مطالعه قوانین جذب سرمایه گذاری ایران یکی از مترقی ترین قوانین این حوزه بوده 
و تمامی حقوق موردنظر سرمایه گذاران خارجی را به رسمیت می شناسد. اما این به معنای پذیرش این 

حقوق در داخل ایران است و در عوض برخی از اسناد بین المللی هست که ایران هنوز آن ها را امضا 
نکرده و در صورت الحاق به آن اسناد، جنبۀ قوت ایران در بخش قوانین و حقوق جذب سرمایه های 

خارجی تکمیل می شود. بر این اساس تغییرات قانونی راهگشای مشکالت جذب سرمایه گذاری خارجی 
نیست چراکه مهم ترین عامل فقدان ابزارها، بسترها، پیش نیازها، امکانات و شرایط الزم و کافی برای 

تحقق این امر است. این عوامل درواقع همان عواملی هستند که بر سر راه سرمایه گذاران هم وطن، 
کارآفرینان ملی و فعاالن اقتصادی داخل کشور وجود دارد و مانع از شروع، ادامه و یا گسترش 

فعالیت آن شده است. پس در ابتدا باید این مشکالت را از سر راه سرمایه گذاران داخلی برداشت تا 
سرمایه گذاران خارجی نیز با مالحظه وضعیت مطلوب داخلی به تدریج وارد صحنه اقتصادی کشور شده و 

در کنار سرمایه گذار داخلی به فعالیت بپردازد. 

واژگان کلیدی: سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری ملی، بنگاه های کوچک، بنگاه های متوسط.

عنوان: درآمدی بر سرمایه گذاری خارجی
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عنوان:تعامل بخش غیررسمی و سازمان تأمین اجتماعی: 
رویارویی با پیامدهای منفی و بهره برداری از پیامدهای مثبت

مجری: فاطمه سادات احمدی

ناظر: سهند ابراهیمی پور فائز

گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری

سال: 1395

چکیده

این گزارش به بررسی و مطالعه اقتصاد غیررسمی در ایران می پردازد و با مرور مطالعات داخلی و خارجی 
به مواردی مانند سیاست های تشویقی و تنبیهی در ترغیب پیوستن بخش غیررسمی در  تالش می کند 
صندوق تأمین اجتماعی، اثرگذاری بخش غیررسمی بر اقتصاد و اثرپذیری اقتصاد از بخش غیررسمی و رابطه 
منابع تأمین اجتماعی با بخش غیررسمی بپردازد و راهکارهایی را برای تأمین مالی سازمان از طریق بخش 

غیررسمی اقتصاد ارائه کند.
این گزارش با استفاده از مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است.

امری  جهان  کشورهای  از  بسیاری  در  غیررسمی  بخش  که شکل گیری  می دهد  نشان  مطالعه  این  نتایج 
اجتناب ناپذیر است و باوجود ساختارهای نامناسب امکان ورود به بازار کار مواجهه کشورهای درحال توسعه 
با بازار غیررسمی بیشتر است. بااین وجود شکل گیری بخش غیررسمی به معنای عدم پوشش بیمه ای نیست. 
کشورهایی که با بخش غیررسمی روبرو می شوند، به جای از میان بردن این بخش، سعی در تحت پوشش 
قرار دادن نسبی آن دارند. این کشورها با ارائه مزایای عضویت و یا افزایش هزینه عدم عضویت در بخش 
غیررسمی انگیزه قرار گرفتن تحت پوشش نظام بیمه ای کشور را افزایش می دهند. سیاست های به کاررفته 
به دو گروه کلی قابل تقسیم هستند، ازیک طرف سیاست هایی قرار دارند که شرایط شکل گیری و گسترش 
بخش غیررسمی را کنترل می کنند. به عنوان مثال دولت ها با اعمال سیاست های اشتغال زایی و یا سیاست های 
بهبود فضای کسب وکار هزینه پیوستن به بخش رسمی را کاهش می دهند. در حضور رشد تولید سرانه، 
بخش غیررسمی جذابیت خود را از دست می دهد. لذا سیاست های رشد آفرین نیز به نحوی به کاهش بخش 
غیررسمی می انجامد. اگرچه این نتیجه منوط به در نظر گرفتن آثار افزایشی رشد تولید سرانه بر بخش 
غیررسمی است از طرف دیگر برخی سیاست های اجراشده به طور مشخص بخش غیررسمی را هدف قرار 
می دهند. این سیاست ها جنبه تشویقی و یا تنبیهی دارند. سیاست های تنبیهی شامل بازرسی های ناگهانی، 
و  امتیازها  ارائه  با  تشویقی  مقابل سیاست های  در  فزاینده می شود.  یا جریمه های  و  باالتر  ستانی  مالیات 
معافیت های مختلف سعی در ایجاد انگیزه برای خروج از بخش غیررسمی دارند. اگرچه، برخی از سیاست های 
تشویقی به جای خروج از بخش غیررسمی تنها برای فعالین این بخش امکان قرارگرفتن در پوشش نظام 

بیمه ای را فراهم می کنند.
واژگان کلیدی:  بخش غیررسمی، پایداری مالی، سازمان تأمین اجتماعی.
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مجری:  محمد کشته گر

ناظر: فردین یزدانی

گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال: 1395

چکیده 
ــازمان  ــداری شــرکتی س ــای بانک ــی فعالیت ه ــت فعل ــل وضعی ــا تحلی ــد ب ــالش می کن ــزارش ت ــن گ ای
ــی بیــن فعالیــت بانکــی و شــرکتی ســازمان  ــرای هم افزای ــی راهبــردی ب تأمیــن اجتماعــی، راهکارهای
تأمیــن اجتماعــی ارائــه کنــد. بــرای ایــن کار تــالش کــرده اســت تــا وضعیــت فعلــی صنعــت بانکــداری 
ــتراتژیک در  ــرد اس ــک رویک ــوان ی ــرکتی به عن ــداری ش ــی بانک ــا معرف ــد و ب ــریح کن ــور را تش در کش
ــردازد و  ــرکتی بپ ــداری ش ــب وکار بانک ــط کس ــاختار و محی ــی س ــه بررس ــعه ب ــای درحال توس بازاره

ــه کنــد.  ــک داری شــرکتی ســازمان ارائ ــرای بان درنهایــت راهکارهــای اصالحــی خــود را ب

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

راهکارهای پیشنهادی این گزارش عبارت اند از:

- تشــکیل کمیتــه مشــترک بانکــداری شــرکت شســتا و بانــک رفــاه و تدویــن برنامــه عملیاتــی تعامــل و 
افزایــش همــکاری فی مابیــن به منظــور هم افزایــی و تعامــل هرچــه بیشــتر بــا ارائــه خدمــات گســترده تر 

و بــا کیفیــت مطلــوب و مــورد انتظــار شــرکت های زیرمجموعــه شســتا از طریــق بانــک رفــاه. 

ــتای  ــاه در راس ــک رف ــای بان ــئولیت ها و فرآینده ــف و مس ــرح وظای ــازمانی، ش ــاختار س ــی س طراح
نیازهــای بانکــی شــرکت های زیرمجموعــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی، باألخــص شســتا به منظــور پوشــش 
حداکثــری خدمــات پولــی و بانکــی موردنیــاز آن هــا از طریــق بانــک رفــاه در قالــب بانکــداری شــرکتی

ــای  ــک و مهندســی مجــدد فرآینده ــویی در بان ــا پول ش ــارزه ب ــررات و مب ــق مق ــعه بخــش تطبی توس
ســازمانی بــا در نظــر گرفتــن توصیه هــای FATF در خصــوص AML و CFT بنــا بــه ضرورت هــای 
ــی ــداری جهان ــتانداردهای بانک ــا اس ــق ب ــی و تطاب ــزاران خارج ــا کارگ ــی ب ــط بین الملل ــراری رواب برق

توســعه روابــط کارگــزاری بــا بانک هــای بین المللــی به منظــور ارائــه خدمــات متنــوع ارزی بــه 
شــرکت های زیرمجموعــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی باألخــص شســتا به منظــور جلــب و جــذب آن هــا 

ــاه.  ــک رف ــا در بان ــی آن ه ــای بانک ــه بیشــتر فعالیت ه ــز هرچ و تمرک

  واژگان کلیدی: بانکداری شرکتی، بانک رفاه، سازمان تأمین اجتماعی، شستا.

عنوان: رویکرد استراتژیک راهبری به منظور هم افزایی بین 
فعالیت بانکی و شرکتی سازمان تأمین اجتماعی
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عنوان: عادالنه کردن سهم نیروی کار: عدالت بنیان کردن 
اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی

مجری: گروه اقتصاد و سرمایه گذاری

ناظر: فردین یزدانی

گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری

سال: 1395

چکیده

این گزارش به بحث عادالنه کردن سهم نیروی کار به عنوان یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی می پردازد. 
کمیته مقاوم سازی اقتصاد، برای دستیابی به این موضوع، عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی 
را در میان 11 برنامه ملی خود قرار داده است و چهار محور برای آن در نظرگرفته شده است: توانمندسازی 
فقرا و محرومین؛ عدالت بین منطقه ای و عدالت سرزمینی؛ عدالت بین نسلی و چگونگی استفاده از انفال؛ 
سهم بری عادالنه از عوامل تولید با تأکید بر سرمایه انسانی که این گزارش به موضوع چهارم یعنی سهم بری 
عادالنه عوامل تولید می پردازد. در این گزارش مواردی مانند نهادهای مؤثر بر سهم بر عوامل تولید، عادالنه 
کردن سهم عوامل تولید در ایران، برآورد سهم عوامل تولید با استفاده از الگوی داده ستانده و برآورد سهم 
عوامل تولیدکار و سرمایه از درآمد ملی موردبحث قرار گرفته است و تالش شده است تا راهکارهایی برای 

تغییر در نظام سهم بری عوامل تولید از کل درآمدها پیشنهاد کند.
این گزارش با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی و تحلیل آماری داده های موجود انجام شده است. 

بازه زمانی 1391 - 1375 سهم نیروی کار از درآمد ملی کشور  نتایج این مطالعه نشان می دهد که در 
به طورکلی روندی نزولی را پیش گرفته است. در بازه زمانی 13۸0 - 1375 این سهم بیشترین مقادیر خود را 
تجربه کرده است )47 درصد(. اگرچه تا سال 13۸2 افت شدیدی در سهم نیروی کار رخ داده و این مقدار تا 
36 درصد کاهش پیدا می کند. سهم نیروی کار تا سال ۸6 با 2 درصد افت به 34 درصد کاهش پیدا می کند. 
تا سال 13۸9 رویه تغییر می کند. در این سال سهم نیروی کار از درآمد ملی کشور تا 39 درصد افزایش پیدا 
کرده است. اگرچه، از این سال سهم نیروی کار مجدداً کاهش یافته و تا سال 1390 به 34 درصد می رسد. 
پس ازآن نیز این سهم روند افزایشی مالیمی از خود نشان داده است. بااین حال سهم نیروی کار در سال 1391 

به مراتب کمتر از مقدار آن در سال 1375 بوده و به نظر راه زیادی تا رسیدن مجدد به این مقدار دارد.

واژگان کلیدی: عدالت اجتماعی، سهم بری عوامل تولید، نیروی کار، اقتصاد مقاومتی.
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مجری: عارف علیقلی پور

ناظر: فردین یزدانی

گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال: 1395

چکیده 
ــا  ــنجی، مزای ــه امکان س ــتغال ب ــوکاری اش ــرمایه گذاری نیک ــدوق س ــی صن ــن معرف ــزارش ضم ــن گ ای
ــب  ــا و معای ــن بررســی و تشــریح مزای ــزارش ضم ــردازد. گ ــی می پ ــن صندوق ــب تشــکیل چنی و معای
ــا،  ــک صندوق ه ــرمایه گذاری و ریس ــیوه های س ــی، ش ــاختار عملیات ــرمایه گذاری، س ــای س صندوق ه
ــخاص  ــارکت اش ــای مش ــای آن، روش ه ــوکاری، مزای ــرمایه گذاری نیک ــای س ــی صندوق ه ــه معرف ب
ــا  ــد ت ــالش می کن ــت ت ــردازد. درنهای ــا می پ ــن صندوق ه ــاختار ای ــیس و س ــد تأس ــوکار و فراین نیک

ــد.  ــه کن ــتغال ارائ ــوکاری اش ــرمایه گذاری نیک ــدوق س ــکیل صن ــرای تش ــی ب ــی عملیات راهکارهای

ــا اســتفاده از روش کتابخانــه ای و اســنادی و تحلیــل آمــاری داده هــای موجــود انجــام  ایــن گــزارش ب
شــده اســت.

ــا  ــدوق ب ــک صن ــوان ی ــتغال، به عن ــوکاری اش ــدوق نیک ــه صن ــد ک ــزارش نشــان می ده ــن گ ــج ای نتای
ــرای جــذب  ــی ب ــد فرصت ــر از ســپردۀ بانکــی یک ســاله، می توان ــرخ باالت ــی ن ــت و پیش بین ــد ثاب درآم
ــه  ــی ب ــپردۀ بانک ــا س ــر ب ــود براب ــع س ــا توزی ــه ب ــد. چراک ــه در اقتصــاد باش ــی خیرخواهان ــع ریال مناب
ــاور کــه موضــوع  ــه نمایــش خواهــد گذاشــت و ایــن ب ــودن ایــن صنــدوق را ب ــدگان، اقتصــادی ب دارن
اشــتغال امــری غیراقتصــادی و خیرخواهانــه هســت را از اذهــان بــه دور خواهــد کــرد و هــم بــا تخصیص 
ــه تولیــد ملــی و تحقــق اقتصــاد مقاومتــی خواهــد  ــه امــر اشــتغال ب ــر از ســپردۀ بانکــی ب ســود باالت
پرداخــت. در ایــن مــدل ســازمان تأمیــن اجتماعــی به عنــوان ذی نفــع در اشــتغال، بــا بــه وجــود آوردن 
صنــدوق ســرمایه گذاری و تأســیس و راه انــدازی آن فرصتــی را بــرای حمایــت از اشــتغال در جامعــه بــه 
وجــود مــی آورد کــه ایــن فرصــت در کنــار رعایــت منافــع اقتصــادی ســازمان خــود از مصادیــق مدیریــت 
ــای  ــرای بنگاه ه ــی ب ــن مال ــت تأمی ــدوق فرص ــن صن ــق ای ــا خل ــه ب ــت. چراک ــور اس ــادی در کش جه
اقتصــادی تحــت مدیریــت خــود را از طریــق انتشــار اوراق مشــارکت و ســایر ابزارهــای نویــن تأمیــن 
مالــی بــه وجــود مــی آورد و همچنیــن بــا رونــق اشــتغال، درآمدهــای آتــی ســازمان را ثبــات می بخشــد. 

  
واژگان کلیدی: صندوق نیکوکاری، اشتغال، خیر جمعی، اقتصاد مقاومتی، سازمان تأمین اجتماعی.

عنوان: مطالعة امکان سنجی تأسیس صندوق سرمایه گذاری 
نیکوکاری اشتغال
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عنوان: نظام رفاه و تأمین اجتماعی در ایران؛ برخی چالش ها 
و راهکارهای برون رفت از آن

مجری: سید محمدهادی سبحانیان

ناظر: ایروان مسعودی اصل

گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات

سال: 1395

چکیده

این گزارش به بررسی مسائل و مشکالت و چالش های موجود در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در ایران و به 
ارائه یک تصویر از وضعیت رفاه و تأمین اجتماعی در کشور می پردازد در این گزارش پس از بررسی مشکالت 
ساختاری و بودجه ای حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در کشور، با بهره گیری ازنظر کارشناسی صاحب نظران، 

راهکارهایی برای برون رفت از مشکالت پیشنهاد شده است.
و  نخبگان  با  عمیق  مصاحبه  همچنین  و  کتابخانه ای  و  اسنادی  مطالعه  روش  از  استفاده  با  گزارش  این 

صاحب نظران حوزه رفاه و تأمین اجتماعی تدوین شده است.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که باوجود اختصاص منابع انسانی، مالی و سازمانی قابل توجه به ارائه خدمات 
رفاهی و تأمین اجتماعی در کشور، این بخش مهم از فعالیت های مدیریت بخش عمومی کشور همچنان با 
مشکالت فراوانی مواجه است. رئوس اهم این مشکالت به شرح زیر است: فقدان چهارچوب منسجم برای 
سیاست گذاری های کالن و راهبردی؛فقدان انسجام کالن- راهبردی در سطوح تصمیم سازی، اجرا، نظارت 
اجتماعی؛  تأمین  و  رفاه  حوزه  در  فعال  پرشمار  نهادهای  و  دستگاه ها  وظایف  تداخل  و  توازی  ارزیابی؛  و 
فقدان وجود طبقه بندی استاندارد از برنامه ها و فعالیت های حوزه رفاه و تأمین اجتماعی؛ فقدان معیارهای 
پذیرفته شده فنی- کارشناسی در سازمان دهی فعالیت ها و ارائه خدمات؛ عدم تخصیص مناسب بودجه های 

رفاهی موجود در میان برنامه ها و فعالیت های حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در کشور.

واژگان کلیدی: رفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی، بیمه های اجتماعی، مساعدت های اجتماعی، ایران.
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مجری: حامد  فرهمند معین

ناظر: فیروزه خلعت بری- نرگس اکبر پور روشن

گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات
سال: 1395

چکیده 
ایــن گــزارش بــه مــرور روش هــای متنــوع مورداســتفاده کشــورها بــرای تعدیــل مســتمری ها می پــردازد. 
ــای  ــازمان همکاری ه ــو س ــورهای عض ــاز در کش ــات موردنی ــه اطالع ــی ب ــهولت دسترس ــل س ــه دلی ب
اقتصــادی و توســعه(OECD) و همچنیــن، تکامــل تأمیــن اجتماعــی در برخــی از ایــن کشــورها، 
روش هــای تعدیــل مســتمری در ایــن کشــورها موردتوجــه قــرار گرفتــه بــوده اســت. گــزارش ضمــن 
ــه می کنــد. ــرای تعدیــل مســتمری ها در ایــران ارائ بررســی تجربیــات کشــورهای دیگــر توصیه هــای ب

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

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهدکــه بیشــتر کشــورها از شــاخص بهــای کاالهــا و خدمــات مصرفــی 
ــد.  ــتفاده می کنن ــتمری ها اس ــل مس ــرای تعدی ــر آن ب ــتمل ب ــی مش ــاخص های ترکیب ــا ش (CPI) و ی
ــن و  ــژه، ژاپ ــور وی ــی )به ط ــورهای موردبررس ــی از کش ــداد کم ــا تع ــه تنه ــان داد ک ــی ها نش بررس
لوکزامبــورگ( از شــاخصی اســتفاده می کننــد کــه تمامــی مالحظــات مربــوط بــه شــاخص های تعدیــل 
ــورم، تفــاوت ترکیــب ســبد مصرفــی گــروه هــدف و تناســب درآمــد و هزینــه آن هــا( را  مســتمری )ت
موردتوجــه قــرار می دهــد. همچنیــن مطالعــه میــزان افزایــش ســاالنه حقــوق بازنشســتگی ایــران کــه بر 
ــران انجــام می شــود، نشــان می دهــد کــه شــیوه مورداســتفاده  ــان ســال هیئت وزی ــه پای اســاس مصوب
ــه از  ــت؛ به طوری ک ــی( اس ــرد جمع ــش )خ ــاخص ها( و اتری ــه ش ــن )مجموع ــه آرژانتی ــبیه ب ــران ش ای
ــه روش هــا و شــیوه های  ــا فرمــول مشــخصی اســتفاده نمی شــود و در ســال های مختلــف ب شــاخص ی
مختلفــی عمــل شــده اســت. بااین حــال، نظــر بــه نتایــج ایــن تحقیــق، شــاخص تعدیــل مســتمری در 
ایــران عمدتــاً نزدیــک بــه الگــوی مبتنــی بــر دســتمزد یــا ترکیــب شــاخص دســتمزد و قیمــت بــوده 

اســت.

 واژگان کلیدی: شاخص تعدیل مستمری، نظام بیمه اجتماعی، کشورهایOECD ، مستمری بگیران.

عنوان: شاخص های تعدیل مستمری در نظام های 
بیمه اجتماعی
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عنوان:  الگوهای تدارک خدمات سالمت در دنیا

مجری: سعدون خضری
ناظر:  رضا تویسرکان منش

گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

سال: 1395

چکیده

ــادا و ترکیــه  ــی، کان در ایــن گــزارش تجــارب کشــورهای انگلســتان، آلمــان، آمریــکا، چیــن، کــره جنوب
ــالش  ــه اســت.گزارش ت ــرار گرفت ــا موردبررســی ق ــات ســالمت در دنی ــدارک خدم ــای ت ــۀ الگوه درزمین
ــته  ــت وابس ــدگان خدم ــی ارائه دهن ــات جهان ــه در ادبی ــد ک ــخ بگوی ــش ها پاس ــن پرس ــه ای ــد ب می کن
بــه چــه نهادهایــی هســتند؟ تعــدد صندوق هــای انباشــت منابــع، تعــدد خریــداران و پرداخت کننــدگان 
چگونــه اســت؟رابطه مالــی بیــن ایــن واحدهــا چگونــه اســت؟ مزایــا و معایــب هــر روش چگونــه اســت؟

در ایــن گــزارش از روش بررســی و مطالعــه اســناد و متــون موجــود برای دســتیابی به تجربیات کشــورهای 
مذکور اســتفاده شــده اســت. 

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهدکــه در بیــن سیســتم های بررســی شــده در ایــن گــزارش بــه ترتیــب، 
ــادا دارای  ــد و انگلســتان و کان ــم کرده ان ــه ای را فراه ــان بیشــترین پوشــش بیم ــادا و آلم انگلســتان، کان
ــادا  ــتان، کان ــهروندان انگلس ــی ش ــتند. از طرف ــتم ها هس ــایر سیس ــه س ــبت ب ــتری نس ــای بیش مزیت ه
ــه  ــته اند. درحالی ک ــور داش ــورهای مذک ــن کش ــب را در بی ــت از جی ــزان پرداخ ــن می ــه، کم تری و ترکی
ــازار آزاد،  ــر ب ــا سیســتمی مبتنــی ب ــا باالتریــن میــزان هزینــه ســرانه ســالمت بــرای دولــت، ب آمریــکا ب
دارای ناکارآمدتریــن سیســتم ســالمت در مجموعــه ایــن کشــورها اســت و میــزان هــر دو مــورد پرداخــت 
از جیــب و تعــداد افــراد فاقــد بیمــه در بیــن شــهروندان ایــن کشــور، بــاال گــزارش شــده اســت. بــه نظــر 
ــاًل  ــن مقایســه ها کام ــر عمــل می کننــد. امری کــه در ای می رســد سیســتم های دارای بیمــه ملی،کارآمدت

ــازار در سیســتم های ســالمت اســت. ــر ب روشــن اســت، ناکارایــی سیســتم مبتنــی ب

واژگان کلیدی: خدمات سالمت، تدارک خدمت، ارائه دهندگان خدمات درمان، بیمه ملی. 
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مجری: فرزانه دوستی

ناظر: رضا تویسرکان منش

گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت
سال: 1395

چکیده 
ایــن گــزارش بــه مطالعــه فرضیــه تقاضــای القایــی پزشــک و روایــی بیــن پزشــک و بیمــار می پــردازد. 
ازآنجایی کــه بیمــار اطالعــات کافــی بــرای تعییــن خدماتــی کــه بایــد مورداســتفاده قــرار دهــد، نــدارد، 
لــذا پزشــک می توانــد از اطالعــات اضافــی خــود اســتفاده کــرده و بیمــار را بــه اســتفاده از مراقبت هــای 
دارویــی و بهداشــتی غیرضــروری ترغیــب نمایــد. عوامــل گســترده ای شــامل عوامــل بــازاری، رفتــاری، 
ــا  ــوق ی ــل مش ــوان عام ــد به عن ــه می توانن ــتند ک ــر هس ــده مؤث ــن پدی ــی در ای ــاختاری و مقررات س

بازدارنــده بــرای مشــارکت و مقاومــت بیمــار در پدیــده تقاضــای القایــی باشــد. 

این مطالعه با استفاده از تحلیل اسناد و متون موجود انجام گرفته است.

ــی از  ــوان یک ــالمت به عن ــات س ــی خدم ــای القای ــه تقاض ــت ک ــی از آن اس ــت آمده حاک ــج به دس نتای
مشــکالت مهــم و اساســی سیســتم ســالمت ایــران می باشــد. در ایــران و بــا توجــه بــه تأمیــن بخــش 
ــدارک  ــه و ت ــواره در تهی ــالمت هم ــتم س ــی، سیس ــه دولت ــالمت از بودج ــای س ــه هزینه ه قابل توج
ــا مشــکالت مالــی مواجــه اســت. تقاضــای القایــی مراجعــات مکــرر بیمــاران جهــت انجــام  خدمــات ب
خدمــات تشــخیصی و درمانــی را در پــی دارد و ایــن امــر نه تنهــا در بهبــود بیمــاری افــراد تأثیــر نــدارد 
ــر  ــن ام ــی ناشــی از ای ــار مال ــی دیگــر ب ــدازد. از طرف ــه مخاطــره می ان ــز ب ــا را نی بلکــه ســالمتی آن ه
ــا توجــه بــه ارائــه خدمــات  بــر روی دوش مــردم و بیمه هــای ســالمت ســنگینی می کنــد. ایــن امــر ب
ــی،  ــی ملک ــز درمان ــتان ها و مراک ــی در بیمارس ــن اجتماع ــازمان تأمی ــدگان س ــرای بیمه ش ــگان ب رای
ــن  بیشــتر مشــهود اســت و توجــه جــدی مســئولین و سیاســت گذاران حــوزه ســالمت ســازمان تأمی

ــد.  ــی را می طلب ــرل تقاضــای القای ــت کنت ــی جه اجتماع

 واژگان کلیدی: تقاضای القایی، هزینه های سالمت، مراجعات تکراری.

عنوان: مروری بر روش های کنترل تقاضای القایی                    
خدمات سالمت
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مجری:  مهران صالحی شهرابی
ناظر: حسن امامی

گروه: مدیریت،حکمروایی و فناوری
سال: 1395

چکیده 
ــن  ــازمان تأمی ــات در س ــاوری اطالع ــردن فن ــردی ک ــگ کارب ــترش فرهن ــدف گس ــزارش باه ــن گ ای
ــن  ــف در ای ــات کشــورهای مختل ــه تجربی ــژه ای ب ــگاه وی ــن راســتا ن ــه شــده و در همی ــی تهی اجتماع
ــات در ســاختارهای  ــاوری اطالع ــوذ فن ــت نف ــا وضعی ــد ت ــالش می کن ــزارش ت ــع گ ــه دارد. درواق زمین
ــرای  ــی را ب ــل نوین ــرده و فص ــه ک ــب مقایس ــورهای منتخ ــای کش ــن تجربه ه ــا بهتری ــازمان را ب س

ــاید. ــات بگش ــاوری اطالع ــوزه فن ــئول در ح ــای مس واحده

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

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه بهتریــن عملکــرد کشــورها در خصــوص اســتفاده از راهکارهــای 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در حــوزه تأمیــن اجتماعــی، نشــان دهنده فنــاوری اطالعــات و انتفــاع 
مناســب کشــورها از قابلیت هــای حــوزه فــن ارتباطــات می باشــد. ایــن انتفــاع شــامل کاهــش هزینه هــا، 
افزایــش رضایــت مشــتریان، افزایــش اجــرای عدالــت ایفــای حقــوق افــراد، شــفافیت بیشــتر وضعیــت 
ــی  ــا آسیب شناس ــد ب ــی می توان ــن اجتماع ــازمان تأمی ــت. س ــده اس ــراد و ...، ش ــه ای اف ــان و بیم درم
کاربــرد فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در ایــن ســازمان از تجــارب دیگــر کشــورها بــرای رفــع مشــکالت 

ــن حــوزه اســتفاده کند. وکمــی و کاســتی های خــود در ای

 واژگان کلیدی: فناوری اطالعات و ارتباطات، تأمین اجتماعی، خدمات الکترونیک.

عنوان: کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه          
تأمین اجتماعی با توجه به عملکرد سایرکشورها
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عنوان: ارزیابی تأثیر اجرای آزمایشی پزشک خانواده بر 

هزینه های سازمان تأمین اجتماعی: دست آوردهای مطالعه در  
استان مازندران

مجری: علیرضا حیدریان
ناظر: رضا تویسرکان منش

گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

سال: 1396

چکیده

گــزارش حاضــر بــه ارزیابــی اجــرای آزمایشــی پزشــک خانــواده در اســتان مازنــدران و میــزان موفقیــت 
ــزان  ــی می ــه بررس ــزارش ب ــن گ ــردازد. همچنی ــده می پ ــش تعیین ش ــداف از پی ــه اه ــتیابی ب آن در دس

ــردازد. ــی داشــته اســت می پ ــن اجتماع ــازمان تأمی ــرای س ــن طــرح ب ــه ای ــی ک هزینه های

گزارش با استفاده از روش تحلیل داده ها و آمار موجود انجام گرفته است.

نتایــج ایــن گــزارش نشــان می دهــد کــه تعــداد نســخ پزشــکان عمومــی در طــول اجــرای برنامــه پزشــک 
خانــواده شــهری افزایــش داشــته اســت، درمجمــوع، تعــداد نســخ پزشــکان عمومــی و متخصــص در درمان 
مســتقیم و غیرمســتقیم اســتان کاهــش نشــان داده اســت. همچنین اجــرای برنامه بــر درصــد تکرارپذیری 
ــن  ــت. همچنی ــته اس ــت داش ــر مثب ــه تأثی ــر مراجع ــای پ ــز تخصص ه ــی و نی ــکان عموم ــخ در پزش نس
علی رغــم افزایــش نســبت ارجاعــات بــه ســطح دو در ســال 93  نســبت بــه ســال 92، میــزان مراجعــات بــه 
متخصصیــن در قالــب نظــام ارجــاع، بــه دلیــل آزاد بــودن مراجعــه، کاهــش چشــمگیر و مــورد انتظــار را 
بــه دنبــال نداشــته اســت. در خصــوص نســخ دارویــی، میانگیــن اقــالم تجویــزی؛ درصــد داروهــای تزریقی؛ 
درصــد نســخ حــاوی آنتی بیوتیــک و کورتیکواســتروئیدها کاهــش یافتــه اســت. متعاقــب ایــن کاهــش در 
ــا ۸% )حــدود 5/2  ــرارداد نیــز ت ــز، هزینه هــای ناشــی از نســخ دارویــی پزشــکان عمومــی طــرف ق تجوی
ــارد  ــی پزشــکان متخصــص حــدود 20 میلی ــان در ســال 1394( و هزینه هــای نســخ داروی ــارد توم میلی

تومــان کاهــش نشــان می دهــد. 

ــی  ــکان عموم ــه پزش ــی ب ــواده، پرداخت ــرح پزشــک خان ــرای ط ــی اج ــز به طورکل ــا نی در بحــث هزینه ه
ــکان  ــه پزش ــی ب ــای پرداخت ــوع هزینه ه ــت و درمجم ــش داده اس ــان افزای ــارد توم ــدود 37 میلی را ح
متخصــص؛ دارو؛ آزمایــش، رادیولــوژی، و ســونوگرافی حــدود 29 میلیــارد تومــان صرفه جویــی بــه دنبــال 

داشــته اســت.

واژگان کلیدی: طرح تحول سالمت، پزشک خانواده، بیمه درمانی، مازندران.
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عنوان: صندوق بیمه یگانه یا چندگانه: تحلیل سازمان دهی 
نظام های بیمه خدمات سالمت در سایر کشورها

مجری: مهدی مهدوی

ناظر: رضا تویسرکان منش

گروه:  سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

سال: 1396

چکیده

ایــن گــزارش بــه معضــالت و مســائل حــول گســترش بیمــه ســالمت همگانــی و تجمیــع یــا عــدم تجمیــع 
نظــام بیمــه ای در ایــران می پــردازد. ازآنجاکــه بســیاری از کشــورهای کم درآمــد یــا بــا درآمــد متوســط 
هماننــد ایــران در نظــر دارنــد کــه پوشــش بیمــه ســالمت را بــه تمــام جمعیــت کشــور گســترش دهنــد، 
ــام  ــد نظ ــا بای ــه آی ــد از اینک ــه عبارت ان ــتند ک ــرو هس ــددی روب ــؤاالت متع ــا و س ــا چالش ه ــرا ب در اج
ــازمان دهی  ــی س ــورت رقابت ــدوق به ص ــن صن ــا چندی ــی ی ــدوق عموم ــک صن ــورت ی ــه ای را به ص بیم
نماینــد؟ نتایــج عملکــردی نظام هــای بیمــه مبتنــی بــر صنــدوق بیمــه یگانــه و چندگانــه در حیطه هــای 

پوشــش جمعیــت، هزینه هــا، مزایــا، و متعاقبــاً پیامدهــای بیمــاران چیســت؟ 

گــزارش بــا اســتفاده از روش کتابخانــه ای و اســنادی بــه گــردآوری و تحلیــل تجربیــات دیگــر کشــورهای 
جهــان می پــردازد  و جهــت تحلیــل نظــام بیمــه ای کشــورها بــر اســاس یگانــه یــا چندگانــه بــودن، بــه 
طراحــی چارچــوب تحلیلــی و ســپس بررســی چهــار کشــور پرداختــه شــده اســت. در ابتــدا »چارچوبــی 
تحلیلــی«، نظام هــای ســالمت را بــر اســاس ســازمان دهی بیمه هــا و ســازمان دهی ارائه کننــدگان 
ــه  ــج عملکــردی برخــی کشــورها ازجمل ــه مقایســه بیــن نتای ــد. ســپس ب ــات طبقه بنــدی می نمای خدم

کاســتاریکا، کــره جنوبــی، هلنــد و شــیلی پرداختــه شــده اســت

ــه  ــق بیم ــای موف ــه نظام ه ــورها نمون ــایر کش ــات س ــه در تجربی ــان می دهدک ــزارش نش ــن گ ــج ای نتای
ــده اند.  ــه ش ــه و نهادین ــکل گرفت ــان ش ــول زم ــه در ط ــت ک ــی اس ــاختارهای متفاوت ــالمت دارای س س
بنابرایــن راه حــل دســتیابی بــه پوشــش همگانــی، تغییــر انقالبــی نظــام بیمــه ای و تجمیــع ســاختاری یــا 
تجمیــع صندوق هــای بیمــه به صورتــی فــوری و دســتوری نیســت. بلکــه راه حــل، اســتفاده از شــواهد و 
تجربیــات ســایر کشــورها و اتخــاذ روش ســازمان دهی برحســب شــرایط زمینــه ای اســت به جــای آنکــه 
هــدف تغییــر بــدون در نظــر گرفتــن مشــکالت قانونــی، نگرانی هــا و منافــع گــروه کثیــری از ذینفعان باشــد.

واژگان کلیدی: خدمات سالمت، صندوق بیمه ای، تجمیع ساختاری، مازندران.



253

عی
ما

جت
ن ا

می
 تا

ش
وه

پژ
ی 

عال
ه 

س
س

مو

عنوان: سیاست های بازارکار در کشورهای آمریکای التین، 
مطالعه موردی آرژانتین، پرو و برزیل

مجری: حسن یحیوی رازلیقی

ناظر:  فردین یزدانی

گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال: 1396 

چکیده 
ایــن گــزارش بــه بحــث سیاســت های بــازار کار و تجربیــات کشــورهای آمریــکای التیــن در ایــن زمینــه 
ــواع سیاســت های کار می پــردازد. ســپس  ــه مبانــی و اجــزا و شناســایی ان می پــردازد. گــزارش ابتــدا ب
بــه تاریخچــه و تحــوالت سیاســت های بــازار کار در آمریــکای التیــن و مطالعــه ارزیابــی اثربخشــی ایــن 
ــازار کار در کشــورهای آرژانتیــن،  ــواع سیاســت های ب سیاســت ها می پــردازد. و درنهایــت تحــوالت و ان

پــرو و برزیــل به صــورت خــاص موردبررســی قــرار گرفتــه اســت.
این گزارش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته است.

بررســی سیاســت ها و شــاخص های بــازار کار در ســه کشــور آرژانتیــن، پــرو و برزیــل نشــان می دهــد 
کــه همــواره نــرخ مشــارکت اقتصــادی در ایــن کشــورها باالتــر از ایــن نــرخ در منطقــه آمریــکای التیــن 
بــوده اســت. از ســویی دیگــر ایــن نــرخ در پــرو باالتریــن و در آرژانتیــن پایین تریــن می باشــد. بررســی 
رونــد ایــن شــاخص نیــز نشــان از افزایــش آن در کشــورهای پــرو و آرژانتیــن و کاهــش نامحســوس در 
برزیــل دارد. عــالوه بــر ایــن نــرخ بیــکاری در ایــن ســه کشــور و البتــه منطقــه آمریــکای التیــن رونــد 
ــه کــرده اســت. در ایــن میــان پــرو علی رغــم اینکــه  ــا 2015 تجرب نزولــی را بیــن ســال های 2004 ت
دارای باالتریــن نــرخ مشــارکت و پایین تریــن نــرخ بیــکاری در میــان کشــورهای موردبررســی اســت، 
ســهم شــاغالن کســب وکارهای خانوادگــی در ایــن کشــور بــه نســبت باالتــر اســت کــه ایــن نشــان از 
ــن ســهم اشــتغال  ــر ای ــالوه ب ــرو دارد. ع ــازار کار پ ــای ســنتی تر در اشــتغال و ب ــر بخش ه ســهم باالت
غیررســمی از کل اشــتغال غیــر کشــاورزی در کشــور پــرو در مقایســه بــا دیگــر کشــورهای موردبررســی 
به شــدت بیشــتر اســت. از ســویی دیگــر مقایســه ســهم شــاغالن طبقــه متوســط و باالتــر در اشــتغال 
نیــز مؤیــد همیــن موضــوع اســت. البتــه ســهم شــاغالن طبقــه متوســط و باالتــر در اشــتغال کشــور پــرو 
بــه نســبت از دو کشــور دیگــر و البتــه متوســط منطقــه، پایین تــر اســت. بااین حــال ایــن شــاخص در 
تمامــی کشــورهای موردبررســی و متوســط منطقــه بیــن ســال های 2000 تــا 2015 رشــد چشــمگیری 
ــاغالن  ــهم ش ــازار کار را س ــعه ب ــان دهنده توس ــاخص های نش ــی از ش ــر یک ــت. اگ ــوده اس ــاهد ب را ش
طبقــه متوســط و باالتــر از اشــتغال در نظــر بگیریم-کمــا اینکــه انتظــار مــی رود طبقــه متوســط عمومــاً 
مشــغول بــه کارهــای بــا ماهیــت مدرن تــر و بیشــتر مبتنــی بــر دانــش و مهــارت باشــند- در ســال های 

ــده اند. ــعه نیافته تر ش ــورها توس ــن کش ــازار کار ای ــی ب موردبررس

واژگان کلیدی:  سیاست های بازارکار، کارآموزی، خوداشتغالی، بیکاری، پرو، آرژانتین، برزیل.
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عنوان: بررسی ساختار تأمین اجتماعی کشورهای جهان      
)با تأکید برکشورهای منتخب(

مجری: مهران صالحی شهرابی

ناظر: حسن امامی

گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری

سال: 1396

چکیده

در ایــن گــزارش مطالعــه ســاختارهای تأمیــن اجتماعــی کشــورهای منتخــب موردبررســی قــرار گرفتــه 
ــا اســتفاده از  ــوده کــه ب ــوع توصیفــی ب اســت. ایــن پژوهــش یــک مطالعــه تطبیقــی- مقایســه ای و از ن
ــتم های  ــته بندی سیس ــه دس ــده ب ــر ش ــارب منتش ــر و تج ــی معتب ــع علم ــه ای، مناب ــای کتابخان داده ه
بازنشســتگی و ســاختار تأمیــن اجتماعــی اکثــر کشــورهای مهــم جهــان پرداختــه اســت. در همیــن راســتا 
ــروژ، دانمــارک،  ــادا، آلمــان، ســوئیس، ســوئد، ن ــرای 10کشــور منتخــب جهــان )کان ــی ب به طــور تفصیل
ترکیــه، ژاپــن، کــره جنوبــی و پاکســتان( نیــز بــه بررســی ســازوکار ارائــه خدمــات تأمیــن اجتماعــی اعــم 
از مســتمری بازنشســتگی، بیمه هــای درمــان، بیــکاری، خدمــات ســالمندی، ازکارافتادگــی و بازماندگــی، 

ــت. ــده اس ــه ش ــی از کار پرداخت ــوادث ناش ــدی و ح ــای عائله من هزینه ه
این پژوهش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است

ــتگی  ــتم بازنشس ــر سیس ــه صف ــور از الی ــوع ۸1کش ــان، در مجم ــورهای جه ــی کش ــی کل ــق بررس طب
ــه اول )بازنشســتگی اجبــاری  ــه بازتوزیعــی حمایتــی دولتــی( اســتفاده می کننــد. 151کشــور از الی )الی
ــن در  ــد. همچنی ــه اســتفاده می کنن ــروی انســانی و جامع ــت از نی ــرای حمای ــت( ب ــت دول تحــت مدیری
32کشــور جهــان مدیریــت خدمــات بازنشســتگی بــه بخــش خصوصــی ســپرده شــده کــه عضویــت در 
ــه در کشــورهای پردرآمــد عضــو ســازمان همــکاری توســعه فقــط 9  ــاری می باشــد کــه البت آن هــا اجب
کشــور از 21 کشــور توســعه یافتــه از ایــن سیســتم )الیــه دوم: بیمه هــای اجبــاری خصوصــی( اســتفاده 
می نماینــد. افزایــش نــرخ مشــارکت در طرح هــای مســتمری بــا حق بیمــه معیــن )DB(،کاهــش میــزان 
ــر درآمــد بازنشســتگان و انجــام اقداماتــی در خصــوص امنیــت ســرمایه گذاری مســتمری ها از  مالیــات ب
دیگــر راهکارهــا درزمینــۀ تأمیــن درآمــد کافــی بــرای دوران بازنشســتگی در بعضــی کشــورها می باشــد. 
ــه الیــه حمایتــی و رفاهــی اســت درحالی کــه  تجربیــات کشــورهای نوردیــک، نشــان از توجــه بیشــتر ب
تجربیــات برخــی از کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی لــزوم توجــه بیشــتر بــه طرح هــای بیمــه ای را گوشــزد 
ــور  ــاری، مح ــرادی اجب ــاب های انف ــه حس ــت به طوری ک ــن کشورهاس ــه ای ــن نمون ــیلی اولی ــد. ش می کن

ــد شــیلی محســوب می شــود. اصلــی نظــام بازنشســتگی جدی
واژگان کلیدی: تأمین اجتماعی، ساختار سازمانی، نظام بازنشستگی، الیه بازتوزیعی حمایتی.
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عنوان: تحلیل کارکردی سناریوهای تجربی و احتمالی ارائه 
خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی

مجری: جهان آرا می خانی

ناظر: رضا تویسرکان منش

گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

سال: 1396

چکیده

ایــن طــرح بــه شناســایی و معرفــی مؤلفه هــای مؤثــر بــر تصمیــم ســازی و تعییــن ســناریوهای عملکــردی 
احتمالــی بــرای ارائــه خدمــات درمانــی در زیرمجموعــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی می پــردازد و تــالش 
ــی  ــات درمان ــه خدم ــان و ارائ ــه درم ــرد بخــش بیم ــاختار و عملک ــی در س ــای اصل ــا مؤلفه ه ــد ت می کن
ســازمان تأمیــن اجتماعــی را شناســایی کنــد. همچنیــن تجربیــات کشــورهای منتخــب در مــورد وضعیــت 
ســاختار و عملکــرد بخــش بیمــه درمــان و ارائــه خدمــات درمانــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی تحلیل شــده 
ــر اســاس آن ســناریوهای احتمالــی غیرتجربــی و تحلیــل پیامدهــا، مزایــا و معایــب احتمالــی  اســت و ب
ــی  ــات درمان ــه خدم ــان و ارائ ــای ســاختاری و عملکــردی بخــش بیمــه درم ــن وزن مؤلفه ه ــا تعیی آن ه

ســازمان تأمیــن اجتماعــی تعییــن شــده اســت.

روش ایــن مطالعــه از نــوع مطالعــات کیفــی اکتشــافی اســت کــه بــه شــیوه کتابخانــه ای و میدانــی انجــام 
شــده اســت. 

ــج از  ــر تصمیم گیری)منت ــر ب ــای مؤث ــی مؤلفه ه ــورت معرف ــدا به ص ــه ابت ــن مطالع ــل از ای ــج حاص نتای
مطالعــات کتابخانــه ای و میدانــی( ارائــه شــده اســت کــه برخــی از آن هــا عبارت انــد از: روش تأمیــن مالــی 
ــزان کمک هــای  ــق بودجــه عمومــی، می ــی از طری ــی، روش تأمیــن مال و ســهم حق بیمــه در تأمیــن مال
مردمــی/ خیریه هــا، مالکیــت صنــدوق ســالمت، خریــد راهبــردی خدمــات و.... در مرحلــه بعــد یافته هــای 
ــه داشــته اســت. در مرحلــه  حاصــل ازنظــرات خبــرگان در مــورد مؤلفه هــای و بدیل هــای هــر یــک ارائ
ــذاری  ــه و تأثیرگ ــر مؤلف ــت ه ــه اهمی ــوط ب ــای زوجــی گســترده مرب ــج ماتریس ه ــد از تشــریح نتای بع
ــت  ــی شــده اســت. درنهای ــا معرف ــه آن ه ــی استخراج شــده و نحــوه دســتیابی ب آن، ســناریوهای احتمال
ــردی  ــنهادات کارب ــورت پیش ــت آمده به ص ــج به دس ــه نتای ــه ب ــا توج ــگر ب ــنهادی پژوهش ــناریوی پیش س

ارائــه شــده اســت.

واژگان کلیدی: خدمات درمانی، تأمین اجتماعی، آینده پژوهی، تأمین مالی صندوق های بیمه ای.
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عنوان: محاسبه وزن هزینه تفکیکی خدمات بستری در 
صورتحساب مراکز دانشگاهی کشور

مجری: آزیتا شکوهمند
ناظر: رضا تویسرکان منش

گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

سال: 1396

چکیده

ــر  ــا ب ــش تعرفه ه ــر افزای ــی از تأثی ــدم آگاه ــان، ع ــای درم ــت هزینه ه ــول در مدیری ــوارد مغف ــی از م یک
جزییــات  پرونده هــای بســتری بیمارســتان ها اســت کــه عمدتــاً بــه عــدم اجــرای مکانیزاســیون در بخــش 
ــش  ــی از افزای ــتری ناش ــش بس ــای بخ ــه هزینه ه ــرات دامن ــه تغیی ــن مطالع ــردد. در ای ــتری برمی گ بس
ــری  ــی دقیق ت ــرات آگاه ــه تغیی ــه دامن ــبت ب ــم نس ــا ه ــت ت ــه اس ــرار گرفت ــبه ق ــا موردمحاس تعرفه ه
حاصــل شــود و هــم الگــوی یکســانی بــرای محاســبه هزینه هــا در کل کشــور  بــا تخمیــن قریب به یقیــن 

ممکــن گــردد.
ــر انتخــاب شــده اند.  ــه درجــات دفات ــا توجــه ب ــوت ب ــوق اســتان های پایل ــه اهــداف ف جهــت حصــول ب
ــه  ــی ارائ ــات متنوع ــه خدم ــدند ک ــاب ش ــتان ها انتخ ــدادی از بیمارس ــم تع ــب ه ــتان های منتخ در اس

ــد.  ــات را دارن ــی خدم ــه تفکیک ــر وزن  هزین ــر ب ــای مؤث ــداد آیتم ه ــترین تع ــد و بیش می دادن
ــی در  ــای خدمت ــک از گروه ه ــی در هری ــرات وزن ــه تغیی ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مطالع ــای ای یافته ه
اســتان های منتخــب بــا ضریــب حداقــل از 54 درصــد تــا 137درصــد متغیــر می باشــد کــه بیانگــر تأثیــر 
ــوق تخصصــی، وجــود خدمــات  ــه سیســتم ارجــاع، خدمــات ف عوامــل گوناگــون در هــر اســتان  ازجمل
ــا اســتان های دیگــر در  ــات ب ــر هزینه هــای هــر گــروه از خدم ــرد، و برخــی عوامــل دیگــر  ب منحصربه ف
ــذا  به راحتــی  همــان گــروه خدمتــی و درنهایــت ناهمگونــی و تنــوع در اســتان های مختلــف می باشــد ل
نمی تــوان بــه یــک عــدد واحــد اســتناد نمــود  و ازایــن رو  واضــح اســت کــه  ارقــام به دســت آمده در هــر 
یــک از گروه هــای خدمتــی در هــر یــک از اســتان ها نمی توانــد قابــل اســتناد بــرای کل کشــور باشــد کــه 
در برخــی از مــوارد ماننــد وزن دارو و یــا وزن هزینــه اعضــاء هیئت علمــی تمام وقــت،  تفــاوت چشــمگیر 
ــد.  ــوری نمی باش ــع کش ــوان مرج ــری به عن ــل تس ــچ روی قاب ــوده و به هی ــل ب ــد، قابل تأم ــا 137درص و ت
ــاره  ــارس اش ــتان ف ــاع در اس ــتم ارج ــودن سیس ــال ب ــه فع ــوان ب ــال می ت ــه و  به عنوان مث ــن رابط در ای
نمــود کــه موجــب کاهــش هزینــه هتلینــگ در صورتحســاب های بســتری شــده اســت. در همیــن راســتا 
مشــاهده می گــردد کــه هزینــه خدمــات هتلینــگ در اســتان یــزد بــه نســبت باالتــر از ســایر اســتان ها 
ــن  ــی در ای ــت جغرافیای ــاء تمام وق ــت اعض ــده باب ــه پرداخت ش ــودن هزین ــر ب ــان باالت ــد و همزم می باش
ــتانی  ــز بیمارس ــاغل در مراک ــی ش ــت جغرافیای ــکان تمام وق ــداد پزش ــبت تع ــودن نس ــتر ب ــتان، بیش اس

ــد.  ــان می ده ــی را نش ــای خصوص ــه مطب ه ــبت ب نس
واژگان کلیدی: خدمات بستری، هزینه تفکیکی، هتلینگ، تعرفه پزشکی.
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عنوان: میزان درآمد کادر پزشکی به تفکیک گروه های 
درمانی درکشورهای منتخب دنیا: مطالعه تطبیقی

مجری: صدیقه حسینی جبلی
ناظر: رضا تویسرکان منش

گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

سال: 1396

چکیده

ایــن گــزارش درصــدد اســت، بــا انجــام مطالعــه ای جامــع، میــزان حقــوق و درآمــد کادر درمانی پزشــکی و 
پیراپزشــکی را در کشــورهای منتخــب بــا هــم مقایســه کنــد. نتایــج ایــن بررســی و مقایســه آن بــا میــزان 
ــع  ــح مناب ــت صحی ــه ای و مدیری ــای بودج ــوزه برنامه ریزی ه ــران در ح ــی در ای ــای کادر درمان دریافتی ه

انســانی بخــش ســالمت راه گشــا اســت.

ایــن گــزارش بــا اســتفاده از روش تحلیــل داده هــای موجــود و مطالعــات اســنادی و کتابخانــه ای انجــام 
شــده اســت.    

ــن  ــی ای ــورهای موردبررس ــا در کش ــترین دریافتی ه ــه بیش ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مطالع ــای ای یافته ه
مطالعــه مربــوط بــه کشــورهای آمریــکا، اســترالیا، کانــادا، اتریــش، آلمان و کشــورهای اســکاندیناوی اســت 
کــه ازجملــه کشــورهای مهاجرپذیــر از کشــورهای درحال توســعه نظیــر ایــران، در حــوزه علــوم پزشــکی 
 OECD هســتند. همچنیــن کمتریــن تفــاوت دریافتــی بیــن کادر پزشــکی در کشــورهای اســکاندیناوی و
مشــاهده می شــود. در بررســی دریافتــی پزشــکان متخصــص و عمومــی، کمتریــن اختــالف در کشــورهای 
اســکاندیناوی )فنالنــد، ایســلند و دانمــارک( مشــاهده می شــود کــه هــر دو گــروه دریافتــی تقریبــاً برابــری 
دارنــد. همچنیــن نســبت حقــوق و دســتمزد پزشــک عمومــی و متخصــص بــه پرســتار، در بین کشــورهای 
ــر اســت. در ایــن  ــا 3 براب ــر )کشــور اســلواکی( می باشــد و اغلــب حــدود 2 ت OECD، حداکثــر 6/23 براب
ــالف  ــر سیاســت های ضــد اخت ــن دیگ ــده و همچنی ــی پیش رون ــت سیســتم های مالیات ــه عل کشــورها ب
طبقاتــی، ســعی می شــود تفــاوت درآمــدی بیــن کادر پزشــکی و همچنیــن دیگــر اقشــار جامعــه تــا جــای 
ممکــن گســترش نیابــد و ایــن امــر از ایجــاد نارضایتــی در محیــط کار و عواقــب بعــدی آن ماننــد مهاجرت 

ــد.  ــری می کن جلوگی

واژگان کلیدی:  نظام سالمت، کادر پزشکی، درآمد، پیراپزشکی، دریافتی پزشکان.
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عنوان: شناسایی مسائل ارتباط تشکل های کارفرمایی با 
سازمان تأمین اجتماعی

مجری: بهاره مختاری

ناظر: رضا امیدی- مونا خورشیدی

گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی

سال: 1396

چکیده

ــا برخــی صاحب نظــران، چالش هــای ســه جانبه  ــه ب ــا مصاحب ــا ب ــالش شــده اســت ت ــن گــزارش ت در ای
گرایــی از منظــر کارفرمایــان بررســی شــود. در گزارش هــای قبلــی در ایــن خصــوص بــا عنــوان «بررســی 
میــزان تطابــق وضعیــت تشــکل های کارگــری موجــود بــا مقاولــه نامه هــای بنیادیــن ســازمان بین المللــی 
ــای  ــت» چالش ه ــش دول ــر نق ــز ب ــا تمرک ــی ب ــن اجتماع ــی در تأمی ــه جانبه گرای ــی س کار» و «بررس

ســه جانبه گرایــی از منظــر کارگــران و دولــت بررســی گردیــد.

این گزارش بالاستفاده از روش مصاحبه عمیق و تحلیل موضوعی انجام شده است.

از برآینــد اطالعاتــی کــه محقــق بــه دســت آورده، می تــوان گفــت در مــواردی کــه ً لزومــاً منافــع ســازمان 
بــا کارفرمایــان هم راســتا نیســت، مشــارکت دادن واقعــی کارفرمایــان ضعیــف اســت. در برخــی مــوارد هــم 
کــه منافــع ســازمان بــا کارفرمایــان مشــترک اســت، تعامــل خوبــی بیــن دو طــرف شــکل می گیــرد؛ امــا 
عنصــر ســومی بــه نــام دولــت ممکــن اســت تمــام نتایــج ایــن تعامــل خــوب دوطرفــه را بی اثــر ســازد. 
دولــت بایــد بــه حاکمیــت قانــون، آزادی انجمن هــا و حــق چانه زنــی جمعــی احتــرام بگــذارد امــا در حــال 
حاضــر مهم تریــن مشــکل عــالوه بــر اشــکال در قوانیــن، ایــن اســت کــه بخــش دولتــی، خــود را مافــوق 
قانــون می انــگارد و حاضــر بــه تمکیــن بــه قانــون نیســت. شــاید بیــراه نباشــد می تــوان گفــت ســازمان 
ــت اســیر اســت؛ و هنــوز  ــه یــک ســازمان مســتقل غیردولتــی در چنــگال دول تأمیــن اجتماعــی به منزل
»عــزم و اراده سیاســی تمامــی شــرکای اجتماعــی بــرای مشــارکت در گفتگــوی اجتماعــی« وجــود نــدارد. 

واژگان کلیدی:  سه جانبه گرایی، تأمین اجتماعی یا تشکل های کارفرمایی.
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عنوان: برنامه ریزی دولتی در ایران سال 92-76

مجری: محسن جعفری مقدم
ناظر: سعید مدنی

گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1396 

چکیده 
ــوزه  ــی ح ــازمان های اجرای ــا و س ــن، برنامه ه ــکل گیری قوانی ــر ش ــر ب ــل مؤث ــه عوام ــش ب ــن پژوه ای
ــردازد.  ــان می پ ــول زم ــن در ط ــن قوانی ــول ای ــی 1376-1392 و تح ــی در دوره زمان ــن اجتماع تأمی
همچنیــن بــه عوامــل نهــادی مؤثــر بــر چالش هــای موجــود نظــام تأمیــن اجتماعــی و تبییــن نهــادی 

ــردازد.  ــی می پ ــن اجتماع ــام تأمی ــی نظ ــای اجرای ــی و ضعف ه ــد، بی ثبات ــواردی مانن م
در این پژوهش از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است. 

ــن کالن و  ــا و قوانی ــم در ســطح برنامه ه ــرات ه ــه تغیی ــد ک ــش نشــان می دهن ــن پژوه ــای ای یافته ه
ــق خواســت و  ــی و شــدید اســت و نهادهــای رســمی مطاب ــط، پی درپ هــم در ســطح مقــررات و ضواب
ســلیقه دولــت و مجلــس تغییــر می کننــد. در ســال های پایانــی دولــت اصالحــات قانــون ســاختار نظــام 
جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی )13۸3( مصــوب می شــود. دولــت اصولگــرا بــه آن اهمیتــی نمی دهــد 
ــه  ــد. در ادام ــوب می کن ــعه مص ــم توس ــه پنج ــون برنام ــه را در قان ــی چندالی ــن اجتماع ــام تأمی و نظ
بــا مصوبــه شــورای عــالی اداری وزارتخانــه مســئول در رفــاه و تأمیــن اجتماعــی و ســازمان مدیریــت 
ــرات  ــن تغیی ــام ای ــو د. تم ــل می ش ــم منح ــه پنج ــی در برنام ــدون پیش بین ــور، ب ــزی کش و برنامه ری
ســاختاری طــی هفــت ســال اتفــاق می افتــد. تعــدد سرســام آور آئین نامه هــا، تصویب نامه هــا و 
دیگــر مقــررات مرتبــط بــا تأمیــن اجتماعــی در دوره موردمطالعــه کــه اگــر دوره هــای پیشــین نیــز بــه 
آن هــا اضافــه شــود شــاهد انبوهــی از ضوابــط گــذاری کوتاه مــدت در نظــام تأمیــن اجتماعــی خواهیــم 
بــود. داده هــای مســتخرج از قوانیــن و مقــررات در بعــد ســطح اقــدام حاکــی از ایــن هســتند کــه 70 
درصــد رویه هــای رســمی شــامل اقدامــات مــوردی، 1۸ درصــد پــروژه ای، 7 درصــد بخشــی و تنهــا 5 
درصــد جامــع بوده انــد. تراکــم قوانیــن و مقــررات در ســطح اقــدام مــوردی نشــانگر کمبــود برنامه هــا 
و قوانیــن جامــع، یکپارچــه و پایــدار اســت. همچنیــن داده هــا در بعــد حــوزه عمــل بیانگــر ایــن هســتند 
ــی  ــط و مقــررات قانون ــه تعییــن ضواب کــه کمــی بیــش از نیمــی از رویه هــای رســمی )52 درصــد( ب
ــوط  ــازمان ها مرب ــا و س ــیس نهاده ــی و تأس ــای مال ــه تخصیص ه ــی ب ــته اند و مابق ــاص داش اختص

بوده انــد.
واژگان کلیدی: تأمین اجتماعی، برنامه ریزی دولتی، تنقیح قوانین.
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عنوان: مقایسه تطبیقی خدمات بیمه های اجتماعی به 
معلولین ایران با کشورهای انگلیس،سوئد و هند

مجری: سجاد روستایی

ناظر: رضا امیدی- مونا خورشیدی

گروه:  مطالعات اجتماعی و فرهنگی

سال: 1396

چکیده

ایــن گــزارش بــه نقــد و بررســی وضعیــت معلولیــن در نظــام رفــاه و تأمیــن اجتماعــی ایــران می پــردازد 
ــک بررســی  ــا و ســوئد، ی ــد، بریتانی ــا در کشــورهای هن ــت آنه ــا بررســی وضعی ــا ب ــد ت ــالش می کن و ت

مقایســه ای بیــن وضعیــت خدمــات معلولیــن در ایــران و ایــن کشــورها ارائــه کنــد.

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

ــا  ــون ت ــران از یک میلی ــول، در ای ــون معل ــا 12 میلی ــه در بریتانی ــه نشــان می دهــد ک ــن مطالع ــج ای نتای
ــر  ــر از 5 نف ــک نف ــول وجــود دارد. ی ــزار معل ــون و در ســوئد 950 ه ــد 26 میلی ــزار، در هن هفت صــد ه
یعنــی 19 درصــد افــراد در بریتانیــا دارای یــک نــوع معلولیــت هســتند، در ایــران از هــر ۸ نفــر و ســوئد 
ــر آگاه ســازی از ســوی رســانه ها  ــر. در ســال های اخی ــر 40 ً نف ــی از ه ــه روایت ــد ب ــر و هن ــر 12 نف از ه
ــار  ــران و هنــد آم ــه کاهــش معلولیت هــای مــادرزادی شــده اســت؛ در ای و ســازمان بهزیســتی منجــر ب
دقیقــی از تعــداد معلولیــن وجــود نــدارد، بــه همیــن دلیــل بســیاری از معلولیــن شناســایی نشــده و از 
ــت، ســازوکار  ــد. فســاد ســاختاری، وجــود ران چتــر نظــام حمایتــی ســازمان های رفاهــی بیــرون مانده ان
نامناســب و شناســایی ازجملــه مســائل نظــام رفاهــی ایــران و هنــد و بســیاری کشــورهای درحال توســعه 
ــای  ــراف کمک ه ــن الزم و انح ــدم تضمی ــن ع ــت؛ همچنی ــن اس ــت از معلولی ــایی و حمای ــرای شناس ب
ــا فســاد خــود  ــا اقدامــات متقاباالنــه و همــراه ب نظــام رفاهــی از گروه هــای هــدف بــه دســته هایی کــه ب
ایــن خدمــات را دریافــت می کننــد. فقــدان شــفافیت الزم از مشــکالت دیگــر ایــن کشورهاســت. ایــران 
ــد شــیوه های خدمات رســانی کشــورهای توســعه یافته ازجملــه انگلیــس و ســوئد را الگــوی خــود  می توان
قــرار داده و بــا رویکــردی فــارغ از تبعیــض و همــراه بــا نــگاه عدالــت محــور چتــر نظــام رفاهــی را بــرای 
ــر ســر تمــام معلولیــن در حوزه هــای مختلــف اعــم از قانون گــذاری در بحــث اشــتغال،  خدمت رســانی ب

مســکن، بهداشــت و آمــوزش و در یــک کالــم افزایــش رفــاه و ارتقــا کیفیــت زندگــی بگســتراند.

واژگان کلیدی: یمه های اجتماعی، خدمات بیمه ای، معلولین، انگلیس، سوئد، هند.
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عنوان: تبیین آثار رکود تورمی بر صندوق های بیمه اجتماعی 
در ایران و راهکارهای کاهش آسیب پذیری از آن؛ با تأکید بر 

سازمان تأمین اجتماعی

مجری: سید محمدهادی سبحانیان

ناظر: نرگس اکبرپور روشن

گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات

سال: 1396

چکیده

در ایــن گــزارش حاضــر تــالش شــده اســت تــا بــا اســتفاده از رویکــردی تحلیلــی- توصیفــی، بــه تبییــن 
پدیــده رکــود تورمــی و دالیــل بــروز آن در ایــران بپــردازد و مســیرهای احتمالــی اثرگــذاری ایــن پدیــده 
بــر منابــع و مصــارف صندوق هــا بــا تأکیــد بــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی را شناســایی کنــد. گــزار ش 
درنهایــت دو گــروه راهــکار بــرای کاهــش آســیب پذیری صندوق هــا ارائــه می دهــد کــه یکــی ناظــر بــر 

مدیریــت صندوق هــا و دیگــری معطــوف بــه اصالحــات فضــای اقتصــاد کالن اســت.

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

ــا افزایــش نــرخ بیــکاری و کاهــش  نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه در شــرایط رکــودی کــه ب
اشــتغال همــراه اســت، ورودی هــای صنــدوق بیمــه بیــکاری بیشــتر شــده و پرداختی هــای ســازمان بابــت 
ــد. همچنیــن  ــال مصــارف ســازمان افزایــش می یاب ــن کان ــد و از ای ــدا می کن ــکاری افزایــش پی بیمــه بی
نســبت جایگزینــی کــه عبــارت اســت از نســبت میــزان پرداخــت مســتمری بــه دریافــت حق بیمــه، در 
شــرایط رکــود تورمــی بــرای ســازمان افزایــش پیــدا می کنــد. به بیان دیگــر، اگرچــه بــا توجــه بــه تــورم 
ــای  ــورم، حق بیمه ه ــزان ت ــا می ــتمزد متناســب ب ــل دس ــالیانه حداق ــالت س ــود در اقتصــاد و تعدی موج
دریافتــی ســازمان افزایــش پیــدا می کنــد امــا، بــه دلیــل شــرایط رکــودی حاکــم بــر اقتصــاد، و انحــالل 
و ورشکســتگی برخــی واحدهــای تولیــدی، ورودی منابــع اگــر کاهــش پیــدا نکــرده باشــد، بــا ســرعت 
ــد.  ــش می یاب ــرد، افزای ــداً می بایســت انجــام پذی ــه نق ــش مصــارف ک ــه افزای ــری نســبت ب بســیار کمت
ایــن مهــم بــه معنــای افزایــش بــار هزینــه ای بــر دوش ســازمان اســت. در یــک تحلیــل مشــابه می تــوان 
گفــت ایــن انتظــار وجــود دارد کــه نســبت پشــتیبانی در شــرایط رکــود تورمــی کاهــش پیــدا کنــد؛ بــه 
ایــن معنــا کــه درازای تعــداد افــرادی کــه مســتمری از ســازمان دریافــت می کننــد، تعــداد کمتــری بــه 
ــن  ــه ای ســازمان تأمی ــار هزین ــش ب ــه افزای ــز خــود به مثاب ــن نی ــد. ای ســازمان بیمــه پرداخــت می نماین

اجتماعــی اســت.

واژگان کلیدی: صندوق های بیمه اجتماعی، رکود تورمی، سازمان تأمین اجتماعی، ایران.
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عنوان: دسترسی به فقیرترین افراد جامعه

مجری: احمد گردابی

ناظر: فردین یزدانی

گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری

سال: 1396

چکیده

ــه امــور فقــرا در  ــرای رفــع فقــر و رســیدگی ب ــه نحــوه عملیاتــی کــردن برنامــه ارتقــا ب ایــن گــزارش ب
ــورد در  ــاد ف ــه در ســال CGAP،2006  و بنی ــق صــورت گرفت ــاً تالش هــای موف ــردازد. عموم کشــور می پ
جهــت رســیدگی بــه فقیرتریــن اقشــار جامعــه، اقدامــی ابتــکاری را در جهــت آزمــون و تطبیــق رویکــرد 
ــه  ــکاری، برنام ــدام ابت ــن اق ــد. ره آورد ای ــاز کردن ــات آغ ــوع از کشــورها و موضوع ــه ای متن BRAC در دامن
ارتقــاء CGAP بنیــاد فــورد بــود .ایــن پژوهــش درس هــای برگرفته شــده از ایــن برنامــۀ ارتقــاء را ابتــدا بــا 
توصیــف چگونگــی عملکــرد مــدل و نحــوۀ اجــرای آن در ســطح میدانــی از ســوی ســازمان های متنــوع 
شــرکت کننده در ایــن برنامــه مــورد تأکیــد قــرار می دهــد. بخــش بعــدی یافته هــای اولیــه را اســتخراج 
ــودی  ــی، موج ــش نهای ــت. بخ ــده اس ــه ش ــا ارائ ــوص هزینه ه ــی در خص ــال آن بخش ــه دنب ــوده و ب نم
آموخته هــای به دســت آمده تــا امــروز، ازجملــه محدودیت هــای کلیــدی و ســؤاالت برجســته را در بــر دارد.

این گزارش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای نوشته شده است. 
ــدت  ــب و به ش ــدی مناس ــا طبقه بن ــا ب ــه ارتق ــک برنام ــه ی ــد ک ــان می دهن ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
نظارت شــده، مرکــب از حمایــت مصرفــی، دســتیابی بــه پس انــداز، آمــوزش اســتفاده از  ابزارهای معیشــتی 
ــتغال  ــدودی اش ــا ح ــد و ت ــی و درآم ــرف، دارای ــوع در مص ــش تن ــه افزای ــد ب ــی می توانن ــال دارای و انتق
ــور گســترده ای  ــد به ط ــی می توان ــک از عناصــر اصل ــده در خصــوص هری ــای برآم ــردد. یافته ه منجــر گ
بــرای دیگــر برنامه هــای درگیــر بــا اقشــار بســیار فقیــر جامعــه مفیــد باشــد. امــا ممکــن اســت کــه ایــن 
ــرای همــگان جــواب ندهــد. ممکــن اســت کــه برخــی از گروه هــای اجتماعــی )افــراد ســالمند،  مــدل ب
افــراد دارای ناتوانــی جســمی شــدید، یــا خانوارهــای ناســالم( ، بــرای مدلــی کــه بــر پایــه توانایــی افــراد 
ــه  ــای مخصــوص ب ــد و ایجــاد راه ه ــای اقتصــادی جدی ــرای ایجــاد فعالیت ه ــری از فرصــت ب در بهره گی
خــود افــراد بــرای خــروج از فقــر شــدید اســت، به واقــع بســیار چالش برانگیــز باشــند. اکثــر برنامه هــای 
آزمایشــی در نواحــی راکــد اقتصــادی کــه در آن هــا بازارهــای محلــی به شــدت محــدود هســتند، اجــرا 
ــتی  ــای معیش ــی گزینه ه ــازار را در طراح ــود در ب ــای موج ــا و فرصت ه ــه چالش ه ــن برنام ــوند. ای می ش
ــرار نمی دهــد. عــدم حضــور  ــه ق ــازار را موردحمل خــود در نظــر گرفتــه، امــا به طــور مســتقیم شــرایط ب
زیرســاخت فیزیکــی )دسترســی بــه آب یــا بازارهــا(، زیرســاخت بهداشــتی )قابلیــت دسترســی بــه خدمات 
ابتدایــی ســالمت( و آســیب پذیری در مقابــل شــوک های بوم شــناختی و دیگــر شــوک ها در ســطح کالن 

اقتصــادی می تواننــد از رونــد پایــدار خــروج از فقــر در ســطح خانــوار جلوگیــری نماینــد.
.CGAP ،واژگان کلیدی: مبارزه با فقر، توسعه پایدار، سالمندی، ناتوانی جسمی، رویکرد ارتقا
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عنوان: نظریه دولت و ساز وکار مطلوب تأمین اجتماعی با 
تأکید بر نظام حقوقی ایران 

مجری: حسین خالق پرست

ناظر: حسن امامی- یونس چربگو

گروه:  مدیریت، حکمروایی و فناوری
سال: 1397 

چکیده 
این گزارش بررسی تحوالت نظریه دولت در حوزه تأمین اجتماعی می پردازد و تالش می کند تا  شاخصه های 
رویکرد و الگوی مطلوب را شناسایی کند. همچنین به بررسی این موضوع می پردازد که نظام حقوقی ایران 
با کدام الگو منطبق است و الگوی فعلی تا چه حد با الگوی مطلوب فاصله دارد. گزارش در بخش نخست، 
به تبیین تعریف و مفهوم و ماهیت و بررسی سیر تحوالت و مبانی نظری تأمین اجتماعی بپردازد؛ در بخش 
دوم، اصول و شاخص-های تأمین اجتماعی را تبیین نماید؛ و در بخش سوم، پس از مرور نظریه های مرتبط 
دولت با نظام تأمین اجتماعی به معرفی نظریه مطلوب و سازگار با نظام تأمین اجتماعی پرداخته و در جهت 

اثبات مدعای گزارش پژوهشی حاضر پیش رود. 
این گزارش بر اساس روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است.

نتایج این مطالعه نشان می دهد که ساختار حقوقی تأمین اجتماعی ایران به لحاظ اصول الزم االجرا برای یک 
نظام مطلوب و اثربخش، واجد قابلیت الزم برای تقویت مبانی خود است و اصول مربوطه ازجمله فراگیری، 
برابری، حمایت دولت، حداقل بودن حمایت ها، جامعیت، پیشگیری، توانمندسازی، در حقوق موضوعه ایران، 
فارغ از ایرادهای وارد بر قانون گذاری در این حوزه، جایگاه مطلوبی دارند. همچنین، وضع نظام موجود از 
منظر الگوی انتخابی نیز محل تأمل است. در این میان می توان به سیر تحول از الگوهای سنتی شامل 
پس انداز و الگوهای مداخله و تضمین شخص ثالث و سیر تدریجی به سوی الگوهای پیشرفته تأمین اجتماعی 
نظیر الگوهای مبتنی شغل و نظام های عام تأمین اجتماعی با رویکرد حقوق عمومی، اشاره کرد. بنابراین 
باید گفت، نظام تأمین اجتماعی ایران دست کم، از منظر انتخاب الگویی مناسب و همچنین به لحاظ سیر 
تحول تاریخی الگوها در گذار از سنتی به مدرن، در وضعیتی نامطلوب نیست و باوجودآنکه در عرصه اجرا با 
مشکالت متعددی مانند سیاست گذاری های مقطعی و مبتنی بر مسائل سیاسی روز و بدون دوراندیشی، عدم 
توجه به محاسبات بیمه ای در مقررات گذاری ها مواجه است؛ می باید درصدد رسیدن به معیارهای موردنظر 
و انتخاب الگوهای مناسب، مطابق با نظام های توسعه یافته باشد. با تأکید بر آنچه در برشماری وضعیت نظام 
تأمین اجتماعی در ایران یاد شد، می توان به طور خالصه چنین نتیجه گرفت که افق پیش روی نظام حقوقی 
تأمین اجتماعی ایران، چنان است که از یک سو باید در راستای عدم وابستگی کامل فرد به حمایت دولت 
قرار داشته باشد، و از دیگر سو در جهت پوشش و تعمیم حداقلی حقوق شهروندان در حوزه تأمین اجتماعی 

مطلوب گام بر دارد.
واژگان کلیدی: نظریه دولت، نظام حقوقی ایران، رفاه، تأمین اجتماعی.
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عنوان: سیر تطور قوانین و مقررات تأمین اجتماعی حمایت از  
بازماندگان در پرتو اصل امنیت حقوقی

مجری: شیما طالبی پور

ناظر: حسن امامی

گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری

سال: 1397

چکیده

ایــن گــزارش بــه بررســی ســیر تطــور و تحــول قوانیــن و مقــررات تأمیــن اجتماعــی درزمینــۀ حمایــت 
از بازمانــدگان و بــر اســاس اصــل امنیــت حقوقــی می پــردازد و تــالش می کنــد تــا تاریخچــه از قوانیــن 
مختلــف در دوره هــای زمانــی متفــاوت ازجملــه قانــون تأمیــن اجتماعــی ارائــه کنــد. همچنیــن بــه آرای 

ــردازد.  ــورد می پ ــن م ــت اداری در ای ــوان عدال ــی دی هیئــت عموم
این گزارش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است.

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه حمایــت از افــراد خانــواده پــس از فــوت سرپرســت، بــه ترتیبــی 
ــران  ــی از کارگ ــن حمایت ــب قوانی ــدو تصوی ــد از ب ــده مشــخص گردی ــه در بررســی تاریخــی به عمل آم ک
مدنظــر قانون گــذاران بــوده اســت. هرچنــد ایــن حمایت هــا از ابتــدا ماهیــت بیمــه ای نداشــته اســت لیکــن 
هســته اصلــی آن، لــزوم تأمیــن امنیــت خاطــر و آرامــش بــرای فــرد شاغل/بیمه شــده اســت به نحوی کــه 
مطمئــن باشــد در صــورت فــوت، افــراد خانــواده کــه ازنظــر تأمیــن معــاش بــه وی وابســته هســتند؛ دچــار 
ــرده  ــی ک ــذار پیش بین ــه قانون گ ــی ک ــطه حمایت های ــد او به واس ــع درآم ــد و قط ــد ش ــکل نخواهن مش
اســت، بــرای خانــواده وی جبــران خواهــد شــد. ایــن دغدغــه خاطــر در اولیــن قوانینــی کــه تصویــب شــده 
ــای  ــب صندوق ه ــاری و در قال ــورت اجب ــردی به ص ــداز ف ــر پس ان ــی ب ــای مبتن ــق نظام ه ــت، از طری اس
ــه  ــی ارائ ــن نظــام مال ــق ای ــدگان از طری ــه بازمان ــی ب ــای اجتماع ــاط مطــرح و حمایت ه ــره و احتی ذخی
می شــده اســت. در ایــن ایــام، حمایت هــای اجتماعــی به صــورت محــدود و بــا یک بــار پرداخــت 
ــه حیطــه  ــه می شــده اســت. پــس از ورود ادبیــات رفــاه اجتماعــی ب تحــت عنــوان »غرامــت فــوت« ارائ
ــای  ــیس صندوق ه ــا تأس ــی ب ــن اجتماع ــتم تأمی ــل سیس ــد و تکام ــی و رش ــت گذاری های عموم سیاس

ــون قــرار داشــتند. ــدگان بیمه شــده، موضــوع حمایت هــای قان بیمــه و بازنشســتگی، کمــاکان بازمان
حمایــت مالــی از بازمانــدگان در تمــام ادوار تاریخــی موردمطالعــه، مدنظــر قانون گــذاران بــوده اســت و از 
ــی  از  ــای قانون ــر، حمایت ه ــته اند. از ســوی دیگ ــن انســجام داش ــه قوانی ــت ک ــوان گف ــث می ت ــن حی ای
بازمانــدگان، هــم ازنظــر مشــمولین و هــم میــزان حمایت هــا، رونــد افزایشــی داشــته اســت و هیــچ قانونــی 
تصویــب نشــده اســت کــه نســبت بــه قوانیــن پیــش از خــود محدودیــت بیشــتری اعمــال کــرده باشــد. 
ــد تدویــن و تصویــب  بنابرایــن اصــل امنیــت حقوقــی در خصــوص موضــوع بررســی های حاضــر، در رون

قوانیــن رعایــت شــده اســت.
واژگان کلیــدی:  قانــون تأمیــن اجتماعــی، بازمانــدگان، غرامــت فــوت، نظام هــای مبتنــی بــر 

نشســتگی. ز ی با صندوق ها ، ز ا ند پس ا
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ــا  ــی ب ــررات موضوع ــن و مق ــه قوانی ــاط کلی ــوان: ارتب عن
بخشــنامه شــرایط و نحــوه برخــورداری بیمه شــدگان 

ــی ــتمری ازکارافتادگ ــواع مس ــازمان از ان س

مجری: رسول رضایی
ناظر: حسن امامی

گروه:  مدیریت، حکمروایی و فناوری
سال: 1397 

چکیده 
این گزارش به شناسایی و جمع آوری قوانین و آیین نامه ها و ارتباط آن ها با بخشنامه های سازمان تأمین 
اجتماعی می پردازد و تالش می کند تا ارتباط بخشنامه با کلیه قوانین باالدستی، قوانین برنامه 5 ساله، قوانین 
یک ساله بودجه،قانون تأمین اجتماعی از سال 1331، مصوبات دولت، مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی 
قبلی و هیئت امنای فعلی، مصوبات هیئت مدیره، اظهارنظرهای شورای حقوقی و ... را شناسایی و تعریف کند.

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

درنهایت در این پژوهش تمامی قوانین و مقررات موضوعی با بخشنامه شرایط و نحوه برخورداری بیمه شدگان 
بیمه های اجتماعی  قانون  از فصل ششم  الی 64  ازکارافتادگی شامل مواد 59  انواع مستمری  از  سازمان 
کارگران - مصوب 1334؛ مواد ۸3 و ۸4 از فصل هشتم قانون بیمه های اجتماعی کارگران - مصوب 1334؛ 
ماده 70 تا 73  قانون تأمین اجتماعی  -  مصوب 1354/4/3؛ و دیگر قوانین این حوزه و موضوعات و تبصره ها 

آن ها تشریح شده است. 

واژگان کلیدی: قانون تأمین اجتماعی، مستمری، ازکارافتادگی، بخشنامه، قوانین باالدستی.
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عنوان: طراحی اکوسیستم سازمان تأمین اجتماعی آینده 
مبتنی بر پارادایم رایانش ابری

تهیه و تدوین: مرکز مطالعات مدیریت توسعه و فناوری

ناظر: خسروسرشکی- دفتر راهبری سیستم ها 

گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری

سال: 1397

چکیده

ایــن گــزارش بــه بررســی و تشــریح مــدل معمــاری و مهندســی اکوسیســتم ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
ــای  ــم و زمینه ه ــن مفاهی ــا مهم تری ــد ت ــالش می کن ــردازد و ت ــری می پ ــش اب ــر رایان ــی ب ــده مبتن آین
اصلــی و مهم تریــن چالش هــای ســازمان در ارتبــاط بــا آن هــا چــه مــواردی می باشــند را شناســایی کنــد. 
همچنیــن بــه معرفــی مؤلفه هــای کلیــدی مــدل معمــاری اکوسیســتم ابــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی و 
ارتبــاط بیــن آن هــا و مبنــا و پایــه شــکل گیری مه تریــن بازیگــران و نقش هــای اصلــی در ایــن معمــاری 
ــرویس های  ــدی و س ــای کلی ــت فراینده ــردازد و درنهای ــی می پ ــن اجتماع ــازمان تأمی ــتم س اکوسیس
موردنیــاز آن هــا بــرای طراحــی و اجــرای حاکمیــت اکوسیســتم در ســازمان تأمیــن اجتماعــی را معرفــی 

ــد.  ــنهاد می کن و پیش
ــده در  ــای معرفی ش ــن چارچوب ه ــی از پرکاربردتری ــوان یک ــی به عن ــرد چرخش ــزارش از رویک ــن گ ای
علــم طراحــی بــرای انجــام ایــن طــرح اســتفاده کــرده اســت. ایــن چارچــوب روی ســه چرخــه تحقیــق 
بیــن ســه جــزء نیازمنــدی محیــط، تحقیقــات علــم طراحــی و پایــگاه دانــش تمرکــز می کنــد و چرخــه 
ــه محیــط جهــت بررســی  ارتباط هــای تحقیقاتــی  را از محیــط دریافــت کــرده و محصــول تحقیــق را ب

ــد. ــی می کن ــردی معرف کارب
یافته هــای ایــن تحقیــق نشــان می دهــد کــه مــدل آنتولــوژی به دســت آمده ازنظــر ذینفعــان آن مناســب 
ارزیابــی شــده اســت. آن هــا معتقدنــد کــه ایــن مــدل نیازهــای معمــاری ســازمانی را پوشــش می دهــد، 
نســبت بــه تغییــرات آینــده انعطاف پذیــری قابــل قبولــی دارد، بــا ســایر اجــزا و موجودیت هــای ســازمان 
ــا  ــازی ب ــاظ پیاده س ــا ازلح ــت ام ــل درک اس ــان قاب ــرای ذینفع ــردد ، ب ــه گ ــی یکپارچ ــد به خوب می توان
ــاختار  ــه س ــاز ب ــاال و نی ــای ب ــه هزینه ه ــوان ب ــا می ت ــه مشــکالت آن ه ــراه اســت. ازجمل مشــکالتی هم
ــده  ــی انجام ش ــاماد، ارزیاب ــزار س ــاط نرم اف ــت. در ارتب ــارت الزم  اس ــانی دارای مه ــع انس ــد و مناب جدی
ــران  ــد اکثــر نیازهــای کارب نشــان می دهــد کــه ازنظــر پاســخ دهندگان پیاده ســازی ایــن ســامانه می توان
ــتم ها  ــایر سیس ــا س ــی ب ــت، به خوب ــان اس ــری آن آس ــتم و یادگی ــتفاده از سیس ــد، اس ــش ده را پوش
ازجملــه HIS یکپارچــه می گــردد و درنهایــت امــکان پیاده ســازی آن در ســازمان وجــود دارد. درنهایــت 
به طورکلــی بــر اســاس نتایــج ایــن طــرح می تــوان ادعــا نمــود مهاجــرت بــه ســمت رایانــش ابــری بــرای 

ــردد. ــه می گ ــدت توصی ــی به ش ــن اجتماع ــازمان تأمی س
واژگان کلیدی:  امنیت و محرمانگی، معماری ابر، رایانش ابری، اکوسیستم.
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ــری  ــادی بهره گی ــی و اقتص ــنجی عملیات ــوان: امکان س عن
بــرق  تأمین کننــده  به عنــوان  انــرژی خورشــیدی  از 
اضطــراری یوپــی اس بــرای تجهیــزات IT واحدهای ســازمان

مجری: مجید فرحمند

ناظر:  هاشمی- حسن امامی- پژوهشگاه نیرو
گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری

سال: 1397 

چکیده 
این گزارش به بررسی امکان استفاده از انرژی خورشیدی در سازمان تأمین اجتماعی و به عنوان بخشی از 
راه حل های مشکالت تأمین برق اضطراریIT سازمان می پردازد و تالش می کند بررسی و شبیه سازی وضعیت 
هزینه های احتمالی استفاده میان مدت و بلندمدت از انرژی خورشیدی پیش بینی کند و به این پرسش پاسخ 
گوید که آیا استفاده از انرژی خورشیدی ازنظر اقتصادی سربار اضافه ای تحمیل می کند، بلکه خود در جهت 

کاهش هزینه ها کمک می نماید؟
از نرم افزار MATLAB سناریوها شبیه سازی شده و بر اساس آن امکان تغییر  با استفاده  این پژوهش  در 
متغیرهای مؤثر در طراحی و تخمین ظرفیت و تعداد اجزاء به راحتی از طریق شبیه سازی مدل ها تخمین 

زده شده است.
بر اساس نتایج به دست آمده و تحلیل ریالی استفاده احتمالی از انرژی خورشیدی، امکان پیاده سازی این طرح 
)حداقل در تئوری( وجود دارد و در صورت طراحی و پیاده سازی صحیح می تواند برای سازمان افزایش کیفیت 
سرویس به همراه صرفه اقتصادی میان مدت به همراه داشته باشد. به عبارتی نصب سیستم خورشیدی می تواند 
جایگزینی برای خریدهای بیشتر باتری ها بوده و یا حتی در میان مدت با خرید باتری های کم ظرفیت تر، ازنظر 
اقتصادی صرفه بیشتری داشته باشد. البته مقرون به صرفه بودن نیاز به بررسی منطقه ای واحدهای موردنظر 
دارد، موضوعی که عوامل تعیین کننده و تصمیم ساز مختلفی در آن دخیل هستند. عواملی مانند شدت 
تابش، وضعیت برق منطقه، وجود / عدم وجود ژنراتور، میزان قطعی برق در منطقه، وضعیت زیرساخت برق 
اضطراری و یوپی اس در واحدهای موردنظر. همچنین بر اساس نتیجه گیری دیگری از این طرح، استفاده 
از انرژی خورشیدی برای تأمین برق واحد باوجود تعرفه های فعلی برق اصاًل مقرون به صرفه نیست. تحلیل 
اقتصادی در این پژوهش در شرایطی انجام شد که برای تأمین برق روشنایی، حداقل تجهیزات در نظر گرفته 
شده بود و بهترین شرایط درآمدی )جایگزین باالترین رده تعرفه برق با انرژی خورشیدی( لحاظ گردیده 
بود. حتی برای کاهش هزینه های اولیه، از مبدل های ارزان قیمت شبه سینوسی بهره گرفته شد و به عنوان 
بار مصرفی از المپ های روشنایی، که مقاوم ترین و درعین حال ارزان قیمت ترین اجزای برقی در واحدهای 
اداری هستند )المپ های کم مصرف(، استفاده شد و بااین وجود بازهم تحلیل انجام شده مقرون به صرفه بودن 

این روش را نشان می داد.

.IT،واژگان کلیدی: انرژی خورشیدی، انرژی پاک، برق، سازمان تأمین اجتماعی
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عنوان:  بررسی وضعیت بیماران سازمان تأمین اجتماعی و 
به طور خاص بیماران دیابتی در سال 1396  

مجری: سودابه شمه سوار

ناظر: مرتضی دادخواه- حسن امامی

گروه: مدیریت حکمروایی و فناوری

سال: 1397

چکیده

ــار مالــی حاصلــه و راه هــای بهینه ســازی  گــزارش حاضــر به منظــور توصیــف وضعیــت اپیدمیولوژیــک، ب
مدیریــت بیمــاران ســرپائی در مراکــز درمانــی بخــش درمــان مســتقیم ســازمان تأمیــن اجتماعی در ســال 
1396 تدویــن گردیــده اســت. در ایــن گــزارش ســعی شــده اســت تــا بیمــاران ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
ــه،  ــه داروخان ــه ب ــت پزشــک، مراجع ــا شــامل ویزی ــی توســط آن ه ــات دریافت ــوع خدم ــه تفکیــک ن را ب
مراجعــه بــه آزمایشــگاه، مراجعــه بــه تصویربــرداری و پاتولــوژی بررســی شــوند. ایــن بررســی ها از منظــر 
ــراد و  ــرده توســط اف ــات نام ب ــک از خدم ــر ی ــت ه ــداد دریاف ــراد، تع ــع ســنی و جنســی اف بررســی توزی

قیمــت داروهــای دریافتــی توســط بیمــاران می باشــد. 
ــتفاده از  ــا اس ــت و ب ــده اس ــتفاده ش ــود اس ــای موج ــل داده ه ــتفاده از روش تحلی ــا اس ــش ب ــن پژوه ای
مــدل رگرســیون پواســونی و دوجملــه ای منفــی بــا انباشــتگی در صفــر کــه بــرای مدل ســازی داده هــای 
شمارشــی و بــرآورد پارامترهــای مــدل بــکار مــی رود، بــه بررســی تعــداد دفعــات مراجعــه بــه پزشــک و 
ــرای پیش بینــی تعــداد  ــر آن پرداختــه و درنهایــت مــدل آمــاری مناســبی ب ــر ب ــه و عوامــل مؤث داروخان

دفعــات مراجعــه بــه پزشــک و داروخانــه ارائــه شــده اســت. 
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه تعــداد کل مراجعــات بــه داروخانــه بــرای افــراد دیابتــی در ســال 
ــرای هــر فــرد  ــه ب ــه داروخان ــۀ تعــداد مراجعــه ب ــا 6,765,004 می باشــد. میانگیــن و میان ــر ب 1396 براب
در ســال بــه ترتیــب برابــر بــا 9 و ۸ مرتبــه می باشــد.. در ســال میانگیــن و میانــۀ تعــداد مراجعــات بــه 
تصویربــرداری بــرای هــر فــرد در ســال بــه ترتیــب برابــر 1.3 و 1 می باشــد. مجمــوع کل قیمــت خدمــات 
تصویربــرداری دریافتــی توســط بیمــاران برابــر 1,52۸,097,400,499 ریــال بــوده اســت. میانگیــن و میانۀ 
تعــداد مراجعــات بــه پاتولــوژی بــرای هــر فــرد در ســال بــه ترتیــب برابــر 1.2 و 1 می باشــد. مجمــوع کل 
قیمــت خدمــات پاتولــوژی دریافتــی توســط بیمــاران برابــر 59,207,116,494 ریــال بــوده اســت. مجموع 
ــد. در  ــال می باش ــر 1,556,035,192,۸34 ری ــال 1396 براب ــی در س ــراد دیابت ــای اف ــت داروه کل قیم
ــد. مجمــوع  ــه آزمایشــگاه مراجعــه کرده ان ــه ب ــراد دیابتــی درمجمــوع  1,007,509 مرتب ســال 1396 اف

کل قیمــت.
 واژگان کلیدی: بیماران دیابتی، سازمان تأمین اجتماعی، هزینه های سالمت، بیمارستان های ملکی.
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عنوان: نظام ارجاع بیماران در کشورهای منتخب؛
مطالعه تطبیقی

مجری: کمال قلی پور

ناظر: رضا تویسرکان منش

گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

سال: 1397 

چکیده 
گزارش حاضر به بررسی و مطالعه و ارزیابی اجرای طرح پزشک خانواده در چارچوب اجرای نظام ارجاع 
می پردازد و به این سؤال پاسخ می دهد که آیا اجرای طرح پزشک خانواده در برخی از استان های کشور موفق 

عمل کرده است و به چه میزان به ارتقای سطح سالمت و کنترل هزینه ها کمک کرده است؟ 

این مطالعه یک مطالعه مروری از نوع تطبیقی بوده که با بهره گیری از پایگاه داده های علمی و سایت وزارت 
بهداشت کشورهای منتخب و همچنین گزارش های رسمی سازمان جهانی بهداشت انجام گرفته است. برای 
این منظور وضعیت ارجاع در کشورهای منتخب )انگلستان، فرانسه، ایتالیا، هلند، دانمارک، فنالند، سوئد، 
اکراین، تاجیکستان، استرالیا، نیوزلند، ترکیه و تایلند( درزمینۀ پوشش و شیوه پرداخت به ارائه کنندگان 
خدمات، نحوه ارائه خدمات بهداشتی اولیه و پزشک خانواده، شیوه پرداخت به متخصصین، نحوه دسترسی و 
انتخاب متخصصین، نظام درگاه داری و کنترل استفاده از خدمات، پرونده سالمت و نظام اطالعات سالمت و 

ارتباط بین پزشکان خانواده با متخصصین موردبررسی و مقایسه قرار گرفته است. 

نتایج این مطالعه نشان می دهد که هسته اصلی و درواقع گرداننده نظام ارجاع، پزشکان خانواده هستند. 
پزشکان خانواده نقش غیرقابل انکاری در ارتباط بین مردم و نظام بهداشتی و درمانی دارند. آن ها در کارایی 
و عادالنه بودن خدمات ارائه شده به مردم نیز نقش و تأثیر به سزایی دارند. شواهد علمی نشان می دهد که 
اجرای پزشک خانواده نه تنها بر روی وضع سالمتی مردم تأثیر مثبت دارد بلکه می تواند به عنوان یک عامل 
کنترلی، در کاهش خدمات تخصصی غیرضروری و کاهش هزینه های نظام سالمت تأثیر بسزایی داشته باشد.

واژگان کلیدی: خدمات سالمت، پزشک خانواده، نظام بهداشتی، نظام ارجاع.
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عنوان: ارائه خدمات رفاهی به سالمندان درکشورهای 
منتخب با رویکرد تطبیقی

مجری: ابراهیم شیر علی
ناظر: یاسر باقری- مونا خورشیدی

گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1397 

چکیده 
در این گزارش سعی شده است به موضوع سالمندی در برخی کشورهای جهان شامل سوئد، ایالت متحده 
آمریکا، فرانسه، اسپانیا، ژاپن، قطر، برزیل، ترکیه، چین، روسیه و ایران پرداخته شود. ابتدا رژیم های رفاهی 
دولت ها در هرکدام از این کشورها موردبررسی قرار گرفته سپس میزان رفاه دولت ها بر اساس شاخص لگاتوم 
موردبحث قرار گرفته است. بخش بعدی به جمعیت شناسی سالمندان در این کشورها اختصاص دارد و 
سپس موضوع سیاست گذاری و برنامه ریزی سالمندان در هرکدام از این کشورها موردتوجه قرار گرفته است. 
همچنین تأمین هزینه خدمات سالمندی، خدمات تحت پوشش سالمندی و مراقبت های بلندمدت سالمندان 

نیز در این پژوهش موردبررسی قرار گرفته است.

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

در این گزارش رژیم رفاهی هرکدام از کشورهای مذکور موردبحث قرار گرفته است و به چالش های این 
و  است  اشاره شده  آن ها  روانی  و  و هزینه های سالمتی جسمانی  از سالمندان  مراقبت  کشورها درزمینۀ 
طرح های مختلف هرکدام از این کشورها برای مقابله با این چالش ها موردبحث قرار گرفته است. درنهایت 
تقویت صندوق های  غرامت محور، هزینه محور،  ازجمله روش های  را  تجربیات، طرح هایی  این  اساس  بر 

بازنشستگی و تقویت مراقبت های بلندمدت را پیشنهاد می کند. 

واژگان کلیدی: سالمندی، جمعیت شناسی، مراقبت های بلندمدت، رژیم های رفاهی.
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عنــوان: چالش هــای طــرح تحــول نظــام ســالمت و ارائــه 
ــای اصالحی راهکاره

مجری: عبدالواحد خدامرادی
ناظر: رضا تویسرکان منش

گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت
سال: 1397 

چکیده 
طرح تحول نظام سالمت که باهدف محافظت مالی مردم در قبال هزینه های سالمت، ارتقای کیفیت خدمات 
درمانی و ایجاد عدالت در دسترسی افراد به خدمات سالمت از اردیبهشت ماه سال 1393 آغاز و در نیمه 
دوم همان سال در قالب ۸ بسته اجرایی پیاده سازی شد به دالیل زیادی ازجمله هزینه زا بودن همه اجزای 
آن، عدم توجه به مدیریت هزینه و عدم پایداری منابع با مشکل جدی مواجه شد. استمرار این طرح نیازمند 
اصالحات اساسی است در این زمینه گزارش ها و پژوهش های علمی زیادی انتشار پیدا کرده است که ما در 

این گزارش تعدادی از مقاالت و گزارش های منتشر شده در این حوزه جمع آوری و مرور شده است.

پایداری طرح تحول سالمت  برنامه ریزی کشور،کتاب در مسیر  این مطالعه،گزارش سازمان مدیریت و  در 
مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، گزارش گام به گام به سوی اصالح طرح تحول سالمت مؤسسه عالی 
پژوهش تأمین اجتماعی، مقاله چاپ شده در مجله پژوهش سالمت، گزارش های ارزیابی مؤسسه ملی تحقیقات 

سالمت و گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، انتخاب و بررسی محتوایی شده است. 

نتایج این مطالعه نشان می دهد که چالش های طرح تحول نظام سالمت کشور که بیشتر مطالعات مرور 
شده به آن ها اشاره کرده اند عبارت اند از: درمان محوری به جای توجه به پیشگیری )عدم جامعیت طرح(، 
ناپایداری در تأمین منابع مالی و عدم امکان استمرار حمایت و پشتیبانی مالی، تحمیل بار مضاعف مالی به 
بیمه ها و  ایجاد عدم توازن رشد منابع و مصارف سازمان های بیمه پایه سالمت، فقدان راهنماهای بالینی و 
استانداردهای الزم برای ارائه خدمات سالمت، افزایش تقاضا و تشدید تقاضای القایی، تعمیق شکاف درآمدی 
بین کادر درمانی و ایجاد بی عدالتی براثر مجموعه ارزش نسبی، ضعف در ارزش گذاری نسبی خدمات پزشکی، 
عدم توجه به قوانین باالدستی و سیاست های کلی سالمت، تمرکز صرف بر افزایش منابع به جای به کارگیری 
هم زمان سازوکارهای کنترل هزینه )هزینه زا بودن کلیه اقدامات طرح تحول سالمت( و عدم تخصیص مالی 

مناسب. درنهایت راهکارهایی برای اصالح این موارد ارائه شده است.

واژگان کلیدی: خدمات درمانی، نظام سالمت، ناپایداری تأمین مالی، تقاضای القایی.
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عنوان:  اقالم اورتز و پروتز و مبلغ هزینه اقالم قابل 
پرداخت به بیمه شدگان سازمان

مجری: زیبا درویشوند

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

سال: 1397

چکیده

ایــن گــزارش بــه بررســی قیمــت اقــالم اورتــز و پروتــز موجــود در بــازار پرداختــه اســت و تــالش کــرده 
اســت تــا بــا توجــه بــه قیمــت و تعرفــه ایــن اقــالم هزینه هایــی کــه ایــن اقــالم بــرای ســازمان بــه وجــود 
آورده اســت و همچنیــن نیازهــای بیمــاران تحــت پوشــش بیمــه تأمیــن اجتماعــی و شــرایط مالــی آن هــا، 

راهــکاری بــرای پرداخــت بــه انــواع و درصــد خاصــی از ایــن اقــالم ارائــه کنــد.

این گزارش با استفاده از روش تحلیل داده های موجود انجام گرفته است. 

نتایــج ایــن گــزارش نشــان می دهــد کــه قیمــت اقــالم بازنگــری و تعرفــه اقــالم پرهزینــه، امــا کم مصــرف، 
ــته  ــه گذش ــبت ب ــت، نس ــوار اس ــب و دش ــازمان صع ــدگان س ــیاری از بیمه ش ــرای بس ــن آن ب ــه تأمی ک
منطقی تــر شــده و اقــالم پرمصــرف و عمدتــاً بــا هزینــه کمتــر کــه تأمیــن بســیاری از اقــالم مذکــور بــرای 
بیمه شــدگان محتــرم، ســهل تر می باشــد، رشــدی منطقــی داشــته و در چارچــوب اعتبــارات ســازمان در 
نظــر گرفتــه شــده اســت. همچنیــن افزایــش حــدود 35 درصــدی تقاضــای احتمالــی نیــز موردنظــر قــرار 

گرفتــه و در چارچــوب اعتبــارات در محاســبات مربوطــه لحــاظ شــده اســت.

گــزارش پیشــنهاد می کنــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه بیمه شــدگان ســازمان تأمیــن اجتماعــی عمدتــاً از 
ــازار  ــت ب ــل قیم ــت %70 حداق ــور پرداخ ــارات الزم به منظ ــند، اعتب ــه می باش ــیب پذیر جامع ــار آس اقش
ــز پیش بینــی  ــز و پروت ــرای کلیــه اقــالم به منظــور مشــارکت بیشــتر در تأمیــن هزینه هــای اقــالم اورت ب
و در ســال آتــی بســتر همسان ســازی قیمــت بســیاری از اقــالم بــا ســایر ارائه دهنــدگان خدمــت ) وزارت 

بهداشــت ، نیروهــای مســلح و ...( فراهم گــردد.

واژگان کلیدی: هزینه درمان، پروتز، اورتز، تأمین اجتماعی.
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عنوان: بررسی عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی در 

شرکت های ایرانی: مطالعه موردی شرکت های سرمایه گذاری 
تأمین اجتماعی )شستا(

مجری: فاطمه غالمرضاکاشی
ناظر: مونا خورشیدی- رضا امیدی

گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1397 

چکیده 
این گزارش که به صورت متمرکز مدیران شرکت های شستا را بررسی کرده است به دنبال آن است تا بفهمد 
عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت های شستا چگونه بوده است و مدیران این شرکت ها چه رویکردی نسبت 

به مسئولیت اجتماعی داشته اند. 

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

نتایج این مطالعه نشان می دهد که گرچه میزان مسئولیت اجتماعی شرکتی از پیش تعیین شده نیست اما 
به واسطه گستردگی کاری شرکت های شستا از 9 هلدینگ که بیش از 140 شرکت تابع دارند انتظار می رود 
تا حد مطلوبی عملکردهای مسئولیت اجتماعی را در فعالیت های خود بگنجانند. این امر وقتی خود را بیشتر 
می نمایاندکه در تمامی وب سایت های این 9 هلدینگ گرچه از مأموریت سازمانی و ارزش ها و چشم اندازها 
صحبت شده است اما مسئولیت اجتماعی شرکتی جایی ندارد. این بدان معناست که مسئولیت اجتماعی 
شرکتی نتوانسته است بخشی از نظام استراتژیک این شرکت ها را تشکیل بدهد. بااین وجود می بینیم که 
بخش ستادی شستا که تابع تأمین اجتماعی است مسئولیت اجتماعی شرکتی را جزوی از اهداف خود 
قلمداد کرده است اما گویی نتوانسته است آن را به عنوان یک عملکرد واقعی در هلدینگ ها و شرکت های 
زیرمجموعه آن ها نهادینه کند. اکثر مدیران از مثبت بودن مسئولیت اجتماعی شرکتی صحبت می کنند و 
عالقه مند هستند این عملکردها را در کار شرکت پیاده کنند اما در عمل با استراتژی سازمانی آن ها تنیدگی 

ندارد و در حد عالقه شخصی باقی می ماند.

واژگان کلیدی: مسئولیت اجتماعی، شستا، تأمین اجتماعی.
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عنوان:  بررسی تطبیقی ویژگی های وزرای کار و رفاه اجتماعی

مجری: سمیه صدیقی
ناظر: یاسر باقری- مونا خورشیدی

گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی

سال: 1397

چکیده

ــل: ســن، جنســیت،  ــر از قبی ــا اســتفاده از شــاخص های مؤث ــا ب ــالش شــده اســت ت ــزارش ت ــن گ در ای
شــغل، ســوابق نمایندگــی یــا وزارت، وضعیــت تحصیلــی، گرایــش سیاســی و ســابقه فعالیــت در حــوزه 
مرتبــط ضمــن بررســی مشــخصات و ویژگی هــای نخبــگان در حیطــه وزارت هــای کار و رفــاه اجتماعــی در 
کشــورهای منتخــب، وزرای مرتبــط ایــران را در دوران پــس  از انقــالب اســالمی موردبررســی قــرار گیــر. 
ــه تحلیــل ویژگی هــای وزرا، نقــاط قــوت و ضعــف و  ــب گفته شــده، ب درنهایــت ضمــن جمع بنــدی مطال

ارائــه پیشــنهادات پرداختــه شــده اســت.

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

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه بخــش اعظمــی از وزرای ســال های پــس از انقــالب، افــرادی بــه 
ایــن ســمت منصــوب شــده اند کــه اغلــب از بنیان گــذاران حــزب کارگــری و یــا هم راســتا بــا اهــداف ایــن 
حــزب بوده انــد، امــا انتخــاب آنــان در فضــای کامــاًل سیاســی بــدون در نظــر گرفتــن تخصــص و حرفــه 
آنــان، برقــراری ارتبــاط مؤثــر افــراد بــا پارلمــان صــورت گرفتــه اســت. انتخــاب یــک وزیــر و معاونیــن آن 
در کنــار هــم می توانــد تیــم کاری قــوی و قدرتمنــدی را ایجــاد نمایــد. قــرآن کریــم نیــز در برخــی آیــات 
بــه صفــات ارزنــده یــک فــرد مســئول در باالتریــن رده در جامعــه اشــاره کــرده اســت، در وهلــه نخســت 
ــوان گفــت کارآمــدی الزم را  ــا بت ــرد در هــر حــوزه از فعالیــت وی اســت ت ــودن ف ــوی« و »امیــن« ب »ق
بــرای آن ســمت و فعالیــت داراســت. در کنــار آن، »علــی ام« و »حفیــظ« بــودن فــرد. درواقــع بــر اســاس 
ایــن دو اصــل وزیــر در تــراز جمهــوری اســالمی بایــد امانــت دار، پــاک دســت، متخصــص و دارای نــگاه 
راهبــردی باشــد، زیــرا وزیــر نــه مجــری اســت نــه رهبــر، بلکــه بایــد قــدرت مدیریــت امــور اجرایــی در 
حــوزه تخصصــی خــود را داشــته باشــد. بهتــر اســت بیــش از آنکــه بــر روی شــخصیت های در انتخــاب 

ــر روی شــاخص های انتخــاب وزرا قــدری تأمــل و فعالیــت مناســب انجــام گــردد. وزرا کار می شــود، ب

واژگان کلیدی:  وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، هیئت دولت، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی.
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عنوان: مسیرهایی به سوی پایداری اصالحات بازنشستگی در 
کشورهای یونان، نیکاراگوئه و برزیل

مجری: مونا خورشیدی
ناظر: ابوالفضل عباسی

گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1397 

چکیده 
این گزارش به اصالحات در صندوق های بازنشستگی در کشورهای یونان، نیکاراگوئه و برزیل می پردازد. 
گزارش ابتدا در مورد هر کشور گزارشی از وضعیت فعلی این کشور و تاریخچه تغییرات و اعمال اصالحات در 
صندوق های بازنشستگی هرکشور ارائه می دهد و درنهایت به نتایج این اصالحات و تأثیرات آن ها بر وضعیت 
اقتصادی این کشورها و همچنین وضعیت خود صندوق ها و مستمری بگیران می پردازد. درنهایت بر اساس 

تجارب این کشورها راهکارهایی برای اصالحات در صندوق های بازنشستگی ارائه می کند.

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

اقدامات  بازنشستگی،  اصالحات  نشان می دهدکه  مذکور  تجربیات کشورهای  مطالعه  از  این گزارش  نتایج 
در  فعلی  تعادل  است، پس  هزینه  کاهش  آن ها  بسیار حساسیت برانگیزی هستند. چراکه هدف  سیاسی 
توزیع درآمد را بر هم خواهند زد. برای آن که کاهش هزینه محقق شود، به ناچار باید بازندگانی در اصالحات 
بازنشستگی وجود داشته باشد. اگر این افراد )بازندگان( جبران نشوند، احتماالً با اصالحات مخالفت خواهند 
کرد و بسته به قدرت اثرگذاری خود در بازداری از اجرای قوانین جدید بازنشستگی موفق خواهند بود. 
بنابراین سیاست گذاران باید توجه ویژه ای به بعد سیاسی در سیاست گذاری بازنشستگی داشته باشند. انجام 
اصالحات در نظام بازنشستگی به منظور رفع بحران پیش رو، اقدامی زمان بر و چه بسا پرهزینه برای دولت 
خواهد بود، اما تداوم روند موجود نیز بحران هایی دوچندان را در پی خواهد داشت. ازاین رو، مشارکت و حضور 
تمام ذی مدخالن و ذینفعان این حوزه در طراحی سیاست ها و ساختارها و دامن زدن به گفتگوی اجتماعی 
انسجام میان ذینفعان،  ایجاد همدلی و  با  از اهمیت اساسی برخوردار است و می توان  این مسائل،  حول 

هزینه های اجرایی اصالحات را به حداقل کاهش داد.

واژگان کلیدی: تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، اصالحات مستمری، بازنشستگی.
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عنوان:  تأمین اجتماعی در کشورهای منتخب 51 )کشور(

مجری: حمیدرضا هندی

ناظر: یاسر باقری- مونا خورشیدی

گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی

سال: 1397

چکیده

ــه تجــارب بین المللــی و مطالعــه تطبیقــی بیمــه تأمیــن اجتماعــی در 51 کشــور  ــه ارائ ــن گــزارش ب ای
ــات  ــد، اطالع ــرور نظام من ــتفاده از م ــا اس ــا ب ــت ت ــده اس ــالش ش ــزارش، ت ــن گ ــردازد. در ای ــا می پ دنی
عمومــی مرتبــط بــا بیمــه تأمیــن اجتماعــی در کشــورها بــا محوریــت قوانیــن، نــوع برنامــه بیمــه ای، نحوه 
ــرد. کوشــش شــده  ــرار بگی ــه و بررســی ق ــی به اختصــار موردمطالع ــع مال ــن مناب پوشــش و نحــوه تأمی
اســت تــا صرفــاً داده هــای مرتبــط بــا وضعیــت تأمیــن اجتماعــی کشــورهای مختلــف در قالــب مقــوالت 
متمایــز ارائــه شــود و از هــر نــوع تحلیلــی در ایــن زمینــه خــودداری گــردد تــا مبنــای مناســبی بــرای 
پژوهش هــای بیشــتر در اختیــار پژوهشــگران و دانشــوران و دانشــجویان قــرار گیــرد و آنــان قــادر باشــند 

بــه اتــکای ایــن داده هــا، خــود بــه تحلیــل و تطبیــق خدمــات رفاهــی بپردازنــد

این گزارش بر اساس روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است.

ــن  ــر شــدن تأمی ــی فراگی ــان جهان ــا جری ــزارش نحــوه مواجهــه کشــورها ب ــن گ ــر اســاس مباحــث ای ب
ــر  ــاص ب ــدی خ ــد پیام ــر واج ــا و از ســوی دیگ ــده از اقتصــاد سیاســی آن ه ــو برآم ــی، از یک س اجتماع
رویکردهــای رفاهــی آن کشــورها بــوده و حتــی مناســبات میــان کنشــگران حــوزه رفــاه و تأمیــن اجتماعی 
را تغییــر داده اســت. بنابرایــن گســتره خدمــات تأمیــن اجتماعــی هــم نمــودی از نظــام رفاهــی حاکــم بــر 
هــر کشــور و هــم عاملــی تعیین کننــده در جهت گیری هــای آتــی آن کشــورها در وضعیت هــای مختلــف 

اســت. 

واژگان کلیدی: تأمین اجتماعی، منابع مالی، پوشش، نوع برنامه، چهارچوب قانونی.



277

عی
ما

جت
ن ا

می
 تا

ش
وه

پژ
ی 

عال
ه 

س
س

مو

عنوان: 10 چالش جهانی تأمین اجتماعی

مجری: مونا خورشیدی

ناظر: ابوالفضل عباسی

گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی

سال: 1397 

چکیده 
در این گزارش که توسط انجمن بین المللی تأمین اجتماعی )ISSA( تدوین شده است، ده چالش جهانی 
تأمین اجتماعی بررسی شده و همچنین چگونگی واکنش های سیاستی به این چالش ها مطرح شده اند. این 
اشتغال  زندگی، سالمندی جمعیت،  نابرابری ها در طول دوران  پر کردن شکاف پوشش،  چالش ها شامل 
کارگران جوان، بازار کار و اقتصاد دیجیتال، سالمت و مراقبت های بلندمدت، ریسک های جدید، شوک ها 
و رویدادهای جدید، حمایت از کارگران مهاجر، تحوالت تکنولوژیک و انتظارات عمومی باالتر می باشد که 

هرکدام به تفصیل در هر فصل بررسی شده است.

گزارش در مورد هر چالش ابتدا تعریفی از چالش و اجزاء و مسائل حول آن ارائه می کند، سپس وضعیت فعلی 
هر چالش را موردبحث قرار می دهد و به مثال هایی از کشورهای مختلف جهان اشاره می کند. همچنین نتایج 
برخی از تحقیقات درزمینۀ آن چالش خاص را ارائه می کند. سپس به تشریح واکنش های در برابر چالش و 
رویکردها و راهکارهای مختلف برای رویارویی با آن چالش می پردازد و درنهایت راهکارهایی را برای مقابله با 
این چالش ها به کشورها پیشنهاد می کند. همچنین در انتهای هر فصل که به یکی از چالش های مذکور تعلق 

دارد، یک اینفوگرافیک از وضعیت آمار آن چالش در سطح جهانی ارائه می کند.

واژگان کلیدی: چالش ها، نابرابری ها، اشتغال، سالمندی، تأمین اجتماعی.
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عنوان: بررسی و ارزیابی به کارگیری رسانه های اجتماعی در 
سازمان تأمین اجتماعی: چالش ها و راهکارها

مجری: سارا موسی زاده 
ناظر: مقداد مهرابی

گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی

سال: 1397

چکیده

ایــن گــزارش تدویــن مقدمــه ای بــرای ورود فراگیــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه رســانه های اجتماعــی 
تعریــف و اجــرا کــرده اســت. ایــن طــرح بــا بهره گیــری از تجــارب جهانــی برخــی از ســازمان ها می کوشــد 
تــا ضمــن بیــان نمونه هایــی از پیگیــری اهــداف اجتماعــی از طریــق رســانه های اجتماعــی، نقشــه کلــی 
ــن رســانه ها را نشــان دهــد. بدیهــی اســت کــه شــیوه اســتراتژی های ورود  ــه ای مســیر ورود هدفمنــد ب
ــش  ــرد و بین ــر رویک ــی ب ــی آن، متک ــزان توســعه کمــی و کیف ــی و می ــانه های اجتماع و حضــور در رس
مدیریــت ســازمان و فرهنــگ حاکــم بــر ســازمان اســت؛ بنابرایــن ً طــرح حاضــر صرفــاً تصویــری کلــی از 

ایــن موضــوع ارائــه خواهــد کــرد.
این گزارش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است.

بــر اســاس دســتاوردهای ایــن گــزارش و بــا توجــه بــه گســترش اســتفاده از تکنولوژی هــای شــبکه های 
ــاز  ــد، نی ــه می دهن ــی ارائ ــات عموم ــه خدم ــازمان هایی ک ــه س ــور این ک ــردم، تص ــن م ــی در بی اجتماع
ــد،  ــده بگیرن ــن تکنولوژی هــا را نادی ــد ای ــد و به ســادگی می توانن ــه رســانه های اجتماعــی دارن کمتــری ب
اشــتباهی جبران ناپذیــر اســت. باوجودایــن، تجربه هــای موجــود بــه مــا نشــان می دهــد کــه رونــد پذیــرش 
و اســتفاده از تکنولوژی هــای وب 2.0 چالش هــای کوچــک و بــزرگ زیــادی را در مــورد نحــوۀ ارائــه خدمات 
همگانــی در ســازمان های عمومــی بــه همــراه دارد. ایــن چالش هــا بــه چگونگــی اســتفاده از رســانه های 
اجتماعــی بــرای برقــراری ارتبــاط بــا مــردم، یــا حتــی بــه مشــکالتی مثــل محافظــت از اطالعــات محرمانه 
ــا ایجــاد هماهنگــی بیــن عملکــرد کارمنــدان در رســانه های اجتماعــی محــدود نمی شــوند  ــران و ی کارب
ــله مراتبی  ــی سلس ــاختار زیربنای ــی س ــانه های اجتماع ــر، رس ــطوح عمیق ت ــد. در س ــر می رون و از آن فرات
ــش  ــه چال ــد، ب ــم می بخش ــی نظ ــش عموم ــازمان های بخ ــئولیت در س ــرای مس ــوه اج ــه نح ــه ب را ک
ــی در دگرگــون کــردن الگوهــای ســنتی  ــل توانای ــه دلی ــن، ب می کشــد. تکنولوژی هــای وب 2.0 همچنی
جریــان اطالعــات و ارائــه خدمــات، خطــر دامــن زدن بــه جنجال هــای سیاســی و اجتماعــی را بــه همــراه 
ــله مراتبی  ــم های سلس ــق مکانیس ــازمانی از طری ــنتی اداره س ــتم های س ــه در سیس ــری ک ــد؛ خط دارن
ــرای  ــی ب ــزارش راهکارهای ــن گ ــت ای ــد. درنهای ــرل می ش ــادی کنت ــد زی ــا ح ــات ت ــدی اطالع و طبقه بن

ــه می کنــد. اســتفاده ســازمان تأمیــن اجتماعــی از شــبکه های اجتماعــی ارائ
واژگان کلیدی: رسانه های اجتماعی، سازمان های عمومی، جامعه مجازی، سازمان تأمین اجتماعی.
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عنوان: تحلیل نگرش تشکل های کارگری وکارفرمایی در 
خصوص اصالحات صندوق های بازنشستگی

 مجری: فروغ سادات مبلغ
ناظر: رضا امیدی

گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1397 

چکیده 
این گزارش به شناسایی مسائل و مشکالت موجود در ارتباط تشکل های کارفرمایی با سازمان تأمین اجتماعی 
می پردازد و تالش می کند مواردی مانند مسائل و مشکالت زمینه ای؛ ورودی و فرایندی موجود در ارتباط 

تشکل های کارفرمایی با سازمان تأمین اجتماعی را موردبررسی و مطالعه قرار دهد. 

این گزارش بر اساس روش کیفی مصاحبه عمیق و تحلیل مضمونی مصاحبه ها انجام شده است.

نتایج این مطالعه نشان می دهد که روایت تعامل کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی را می توان در قالب 
شرایط زمینه ای، ورودی ها، فرایندها و خروجی ها دسته بندی کرد. بر این اساس درزمینۀ اقتصادی- سیاسی 
و تغییرات سیاسی مانند تغییرات دولت و وخیم شدن شرایط اقتصاد کالن بر رابطۀ اتحادیه ها با دولت تأثیر 
می گذارد. طبق یافته های مصاحبه ها چرخه های انتقال قدرت سیاسی بر نوع رابطۀ تشکل های کارفرمایی 
است.  تعیین کننده  زمینه  این  در  مشارکت  پیرامون  دولت  هر  گفتمان  نوع  و  می گذارد  تأثیر  سازمان  با 
دخالت های سیاسی از سوی بخش دولتی در امور سازمان تأمین اجتماعی یکی از مهم ترین شرایط زمینه ای 
است که تأثیری بسیار منفی بر تعامل کارفرمایان و سازمان دارد. درحالی که در اصول راهنمای اتحادیه 
بین المللی تأمین اجتماعی این امر به شدت نهی شده است. داشتن صالحیت های علمی و فنی برای گفتگو 
و مذاکره در وضعیت فعلی از سوی هر دو طرف )سازان و کارفرمایان( ضعیف ارزیابی می شود. بر این اساس 
الزم است کارکنان تأمین اجتماعی باید کاماًل مسلط بر قوانین مربوطه باشند و سازمان های کارفرمایی نیز 
باید به همین ترتیب توانایی حمایت از مواضع خود را با داده ها و اطالعات مرتبط داشته باشند و ظرفیت 

تحقیق و گردآوری اطالعات و تحلیل اطالعات را در خود پرورش داده باشند.

واژگان کلیدی: اصالحات صندوق های بازنشستگی، تشکل های کارگری، تشکل های کارفرمایی.
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عنوان: شاخص های  تأمین اجتماعی با تأکید بر                
بیمه های اجتماعی

مجری: میالد شهرازی

ناظر: نرگس اکبرپور روشن

گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات

سال: 1397

چکیده

ــازمان ها را  ــرد س ــد عملک ــارت و رص ــکان نظ ــه ام ــتند ک ــی هس ــم مدیریت ــای مه ــاخص ها از ابزاره ش
ــی  ــی مبتن ــن اجتماع ــای تأمی ــرای بررســی عملکــرد نظام ه ــی ب ــد. شــاخص های متفاوت فراهــم می کنن
بــر بیمه هــای اجتماعــی ارائــه شــده و در کشــورهای مختلــف مورداســتفاده قرارگرفتــه اســت. ایــن گزارش 

بــه معرفــی تعــدادی از ایــن شــاخص ها،که بســیاری از آن هــا ترکیبــی هســتند، پرداختــه اســت. 
این گزارش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. 

موارد زیر برخی شاخص های ارائه شده در این گزارش هستند:
شــاخص پایــداری مســتمری بــر اســاس ســه زیــر شــاخص عمــده تحــوالت جمعیتــی، طرح هــای سیســتم 
ــه  ــی و ب ــی را ارزیاب ــداری بلندمــدت سیســتم های مســتمری مل ــی عمومــی پای ــن مال مســتمری و تأمی
ــا  ــتمری ب ــروت: مس ــاخص ث ــد. ش ــار وارد می کن ــتم فش ــات در سیس ــام اصالح ــت انج ــا جه دولت ه
ــی  ــل مســتمری ها، ارزش فعل ــی، ســن بازنشســتگی و تعدی ــد زندگ ــه شــاخص امی ــن س در نظــر گرفت
ــرد  ــی از دســتمزد ســاالنه ف ــک مســتمری بگیر را به صــورت ضریب ــه ی ــل پرداخــت ب مســتمری های قاب
ــا،  ــر ســطح مزای ــر اســاس هفــت پارامت ــن شــاخص ب ــا ای ــت مســتمری: ب نشــان می دهد.شــاخص کفای
خــروج از بــازار کار در ســن مناســب، کفایــت اجرایــی، تعامــل بــا ســایر مزایــای بازنشســتگی، عدالــت بیــن 
نســلی و پایــداری کفایــت مزایــا را ارزیابــی می کنــد. شــاخص حمایــت اجتماعــی: به منظــور اندازه گیــری 
ــان طراحــی  ــر افــراد فقیــر و غیــر فقیــر و مــردان و زن دامنــه پوشــش برنامه هــای حمایــت اجتماعــی ب
شــده اســت. شــاخص کــف حمایــت اجتماعــی: دارای دو بعــد امنیــت درآمــدی و امنیــت ســالمت اســت 
ــی، از  ــت اجتماع ــف حمای ــرای ک ــای الزم ب ــی و نظــارت مســتمر وجــود تضمین ه ــه به منظــور ارزیاب ک
طریــق تمرکــز بــر خألهــای حمایتــی، محاســبه می شود.شــاخص پیشــرفت تأمیــن اجتماعــی: یــک معیــار 
کلــی از پیشــرفت بــر اســاس مالیات هــای پرداختــی و مزایــای دریافتــی در طــول عمــر افــراد اســت کــه 
ــاری شــهودی  ــد معی امــکان ســنجش آســان تر پیشــرفت در یــک سیســتم را فراهــم می کنــد و می توان
بــرای سیاســت گذاران باشد.شــاخص دیکســون: در چهــار مرحلــه بــه ارزیابــی سیســتم تأمیــن اجتماعــی 
می پــردازد: مرحلــه اول مجــزا کــردن مجموعــه ای از ۸60 ویژگــی طرح هــای تأمیــن اجتماعــی، مرحلــه 
ــه میــزان مقبولیــت، مرحلــه  ــا توجــه ب دوم طبقه بنــدی اکثــر ویژگی هــای سیســتم تأمیــن اجتماعــی ب
ســوم بازنگــری ویژگی هــای طرح هــای تأمیــن اجتماعــی و مرحلــۀ چهــارم محاســبه امتیــاز مربــوط بــه 

رتبــه هــر سیســتم تأمیــن اجتماعــی اســت.
واژگان کلیدی: شاخص های جهانی، تأمین اجتماعی، نظارت عملکرد، مستمری، حمایت اجتماعی.
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عنوان: بررسی مقایسه ای عایدی های ناشی از پرداخت 

کسورات سازمان، سپرده گذاری در بانک، سرمایه گذاری در 
بورس، خرید طال و خرید دالر

مجری: رامین اقبال زاده
ناظر: حسام نیکوپور- نرگس اکبرپور روشن

گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات
سال: 1397 

چکیده 
در این گزارش با رویکردی گذشته نگر عایدی های ناشی از پرداخت کسورات سازمان، سپرده گذاری در بانک، 
سرمایه گذاری در بورس، خرید طال و خرید دالر موردبررسی قرار گرفته و با همدیگر مقایسه شده اند. در 
این گزارش برای مقایسه این موارد و نظر به اینکه میانگین سابقه بیمه شدگان مرد سازمان تأمین اجتماعی 
بین سال های 1391 تا 1393 عددی نزدیک به 25 سال بوده است، در این بررسی فرض شده فرد 25 
سال کسورات پرداخت می کند و سپس بازنشسته می شود. همچنین، با توجه به متوسط امید زندگی مردان 
بازنشسته، که تقریباً 22 سال است، و با احتساب پرداخت مستمری به بازماندگان، فرض شده است که 

پرداخت مستمری برای هر پرونده به مدت 25 سال به درازا می کشد. 

این گزارش با استفاده از روش تحلیل اکچوئریال و تحلیل آماری داده های موجود انجام شده است.

نتایج این مطالعه نشان می دهد که عایدی فرد به ازای هر تومان پرداختی بابت کسورات تأمین اجتماعی، 
خرید طال، سرمایه گذاری در بازار با نرخ بازدهی واقعی 2 درصد، سپرده گذاری در بانک و خرید دالر به ترتیب 
برابر است با 4/9، 1/9، 1/2، 0/9 و 0/۸. با توجه به این ارقام بدیهی است که عضویت در صندوق سازمان 
عایدی غیرقابل قیاسی نسبت به سایر سناریوها در اختیار فرد قرار می دهد )فرد به ازای هر تومان پرداختی 
بابت کسورات 4/9 تومان در آینده دریافتی خواهد داشت(. همچنین با توجه به مقادیر تجربه شده نرخ سود 
بانکی و نرخ ارز در 25 سال گذشته، با سپرده گذاری در بانک و خرید دالر نمی توان قدرت خرید اندوخته های 
فرد را حفظ کرد. فرد با پرداخت کسورات تا 25 سال مستمری دریافت می کند، درحالی که با صرف هزینه ای 
معادل کسورات برای خرید طال، سرمایه گذاری در بازار، سپرده گذاری در بانک و خرید دالر تنها می تواند به 
ترتیب 10/3، 6/3، 4/۸ و 4/5 سال معادل مستمری تأمین اجتماعی از حساب خود برداشت کند )فرض بر 
این است که فرد در زمان بازنشستگی تمام اندوخته های خود در هر سناریو را در بانک سپرده گذاری می کند 

تا مشمول نرخ سود بانکی شود(.

واژگان کلیدی: سازمان تأمین اجتماعی، مشارکت اجتماعی، بیمه های اجتماعی، پس انداز برای سالمندی.
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عنوان:  بخش غیررسمی و تبعات آن برای صندوق های بیمه ای

مجری: فاطمه سادات احمدی
ناظر: نرگس اکبرپور روشن

گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات
سال: 1397

چکیده

ــه ای  ــای بیم ــرای صندوق ه ــات آن ب ــمی و تبع ــاد غیررس ــه اقتص ــی و مطالع ــه بررس ــزارش ب ــن گ ای
ــگالدش، شــیلی،  ــا تجــارب هفــت کشــور شــامل بن ــالش شــده اســت ت ــزارش ت ــن گ ــردازد. در ای می پ
ــاالن در بخــش غیررســمی  ــه ای فع ــی و انگلســتان در پوشــش بیم ــای جنوب ــا، افریق ــد، کنی ــن، هن چی
ــرای  ــی کار ب ــازمان بین الملل ــه 204 س ــن توصیه نام ــرد. همچنی ــرار گی ــی ق ــه موردبررس ــور خالص به ط

ــه شــده اســت.  ــه رســمی بررســی و ارائ گــذار از بخــش غیررســمی ب
این گزارش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است.

ــرای بخــش  ــدازه ب ــن ان ــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه پــس از ســال 13۸0 تاکنــون، کمتری ــج ای نتای
غیررســمی در ایــران معــادل 6/19 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی )نــادران، 13۸7( و بیشــترین انــدازه 
بــرای آن حــدود 67/27 درصــد )نیکوپــور، 13۸3( بــرآورد شــده اســت. ایــن تفــاوت در برآوردهــا از تعاریف 
متفــاوت اقتصــاد غیررســمی، روش هــای متفــاوت و متغیرهــای مختلــف مدنظــر در هــر تحقیــق ناشــی 
می شــود. نظــر بــه مطالعــات بررسی شــده، بخــش غیررســمی به طــور میانگیــن 1۸/93 درصــد از تولیــد 
ناخالــص داخلــی کشــور را بــه خــود اختصــاص می دهــد. کشــورهایی کــه بــا بخــش غیررســمی روبــرو 
ــت در نظــام  ــه عــدم عضوی ــا افزایــش هزین ــت و ی ــرای عضوی ــی ب ــا ایجــاد مزایای ــد ب می شــوند می توانن
تأمیــن اجتماعــی انگیــزه فعــاالن در بخــش غیررســمی را بــرای قــرار گرفتــن تحت پوشــش نظــام بیمه ای 
ــه  ــا بخــش غیررســمی را می تــوان ب افزایــش دهنــد. سیاســت های به کاررفتــه در کشــورها در برخــورد ب
ــه  ــد ک ــه کار می گیرن ــت هایی را ب ــورها سیاس ــی کش ــرف، برخ ــرد. ازیک ط ــیم ک ــی تقس ــروه کل دو گ
ــا  ــا ب ــال، دولت ه ــد. به عنوان مث ــرل می کنن ــش را کنت ــن بخ ــه ای ــمی و ورود ب ــش غیررس ــترش بخ گس
اجــرای سیاســت های اشــتغال زایی و یــا بهبــود فضــای کســب وکار انگیــزه پیوســتن بــه بخــش غیررســمی 
را کاهــش می دهنــد. از طــرف دیگــر، برخــی سیاســت های اجراشــده به طــور مشــخص بخــش غیررســمی 
را هــدف قــرار می دهنــد. ایــن سیاســت ها جنبــه تشــویقی و یــا تنبیهــی دارنــد. سیاســت های تنبیهــی 
ــال  ــا اعم ــی و ی ــه ای و مالیات ــرار بیم ــا ف ــدی ب ــه و ج ــورد قاطعان ــی، برخ ــی های ناگهان ــامل بازرس ش
ــه  ــا ارائ ــل، سیاســت های تشــویقی ب ــف می شــوند. در مقاب ــده در صــورت کشــف تخل جریمه هــای فزاین
امتیازهــا و معافیت هــای مختلــف بــرای فعالیــت در بخــش رســمی ســعی در ایجــاد انگیــزه بــرای خــروج از 
بخــش غیررســمی دارنــد. بااین وجــود، برخــی از سیاســت های تشــویقی، به جــای کاهــش انــدازه بخــش 
غیررســمی، امــکان قــرار گرفتــن در پوشــش نظــام بیمــه ای را بــرای فعالیــن ایــن بخــش فراهــم می کننــد.

واژگان کلیدی: اقتصاد غیررسمی، سازمان تأمین اجتماعی، توصیه نامه 204، سازمان بین المللی کار.
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عنوان:  شناسایی عوامل ریسکی مؤثر بر صندوق های      
بازنشستگی و بیان روش کارای مدیریت ریسک آن ها

مجری: ابوذر نجمی
ناظر: فردین یزدانی

گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال: 1397

چکیده

ــر  ــه تغیی ــای بازنشســتگی، س ــر صندوق ه ــر ب ــل ریســکی مؤث ــایی عوام ــت شناس ــه جه ــن مطالع در ای
ــامل  ــاده، ش ــاق افت ــتگی اتف ــای بازنشس ــک صندوق ه ــت ریس ــر در مدیری ــالیان اخی ــه در س ــی ک اساس
اســتفاده از رویکــرد مدیریــت دارایــی- بدهــی، حرکــت بــه ســمت ســرمایه گذاری ریســک گریزانه و تغییــر 
ــرار گرفتــه اســت.  ــه موردبررســی ق ــا ارزش منصفان ــری ت ســنجش ریســک از روش ارزش گــذاری اکچوئ
ــد  ــد کشــور منتخــب و از دی ــای بازنشســتگی چن ــت ریســکی صندوق ه ــای مدیری ــن رویکرده همچنی

ــد. ــرار گرفته ان ــن کشــورها موردبررســی ق ــی ای ــت ریســکی و قوانیــن مقررات مدیری

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

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه در بســیاری از کشــورها و بــه دنبــال ســایر بخش هــای مالــی، 
ــه  ــی ریســک پای ــت نظارت ــز به ســوی اســتفاده از رهیاف ــای بازنشســتگی نی ــی صندوق ه ــررات نظرات مق
حرکــت نمــوده و قواعــد و قوانیــن را بــر ایــن اســاس بازبینــی نموده انــد، حرکــت به ســمت اســتفاده از این 
رهیافــت در صندوق هــای بازنشســتگی کشــور نیــز می توانــد بســیار مفیــد فایــده باشــد. همچنیــن روش 
مدیریــت دارایــی و بدهــی)ALM( در بســیاری از کشــورهای دنیــا مورداســتفاده قــرار می گیــرد. اســتفاده 
ــک های  ــات ریس ــد جزئی ــا می توان ــا و بدی ه ــق دارایی ه ــودن دقی ــخص نم ــن مش ــن روش ضم از ای
درگیــر در دارایی هــا، بدهی هــا و ارتبــاط بیــن آن هــا را بــه مدیــران آشــکار ســاخته و مدیریــت ریســک را 
تســهیل ســازد. همچنیــن انجــام آزمــون اســترس  به عنــوان  مهم تریــن ابــزار مدیریــت ریســک در روش 

دارایی-بدهــی توســط نهــاد ناظــر می توانــد اعمــال شــود.

واژگان کلیدی: مدیریت ریسک، تأمین مالی، صندوق های بازنشستگی، دارایی- بدهی.
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عنوان: مدیریت انرژی در بیمارستان ها: روش ها و 
دستورالعمل ها

مجری: جالل دهنوی
ناظر: فردین یزدانی

گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال: 1397 

چکیده 

این گزارش به شناسایی روش های مدیریت انرژی در بیمارستان ها و معرفی دستورالعمل ها و استانداردهای )ایزوهای( 
مربوطه به منظور کاهش مصرف انرژی )از طریق افزایش بهره وری انرژی و کاهش تلفات( به عنوان پیش درآمدی برای 
اجرای طرح های ممیزی و مدیریت انرژی در بیمارستان های کشور پرداخته است. همچنین مواردی از قبیل معرفی 
ایزوهای مربوطه درزمینۀ مدیریت انرژی، معرفی شاخص های بهره وری انرژی در بخش بیمارستانی )به عنوان مثال 
انرژی مصرف شده به ازای هر تخت، هر بیمار و هر مترمربع(، دستورالعمل مدیریت انرژی در بیمارستان ها، راهکارهای 
کوتاه مدت مدیریت انرژی و راهبردهای بلندمدت مدیریت انرژی، شناسایی گلوگاه های مصرف انرژی در بیمارستان ها 
و راهکارهای صرفه جویی مربوطه، معرفی سیستم های مدیریت انرژی در بخش بیمارستانی و دستورالعمل مدیریت 

انرژی در بیمارستان ها موردبحث قرار گرفته است.

این گزارش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است و به مرور مطالعات پیشین در داخل و 
خارج کشور پرداخته است. 

نتایج مطالعه داللت بر آن دارد که وضعیت مصرف انرژی در بیمارستان های کشور، چند برابر استانداردهای جهانی 
است. این مسئله مبین اوضاع نامطلوب نحوۀ مصرف انرژی در بیمارستان های کشور بوده و ضرورت بهبود الگوی 
مصرف انرژی را، به خوبی، آشکار می سازد. بر اساس مرور بر مطالعات پیشین و تجربیات داخلی و خارجی، عوامل 
مؤثر در اتالف انرژی در بیمارستان های کشور مواردی مانند بی توجهی به فرآیند و روند مصرف انرژی در هنگام 
طراحی ساختمان ازجمله نازک بودن جداره های بیرونی و تک جداره و درزدار بودن پنجره ها؛ تجهیز نشدن تأسیسات 
ساختمان به سیستم های کنترل اتوماتیک سرمایی و گرمایی و روشنایی؛ رعایت نشدن ضوابط و مقررات ساختمانی 
در طراحی و نصب و راه اندازی تأسیسات برقی و مکانیکی؛ آگاهی نداشتن از چگونگی استفاده از راهبری و نگهداری 
تأسیسات و ساختمان؛ فقدان فرهنگ صرفه جوئی در مصرف انرژی؛عدم حمایت عملی دولت از سیاست صرفه جوئی 
انرژی در بخش ساختمان؛ پایین بودن سهم هزینه مصرف انرژی در سبد انرژی بیمارستان ها؛ عدم توجه دستگاه های 
شخصی و دولتی به مدیریت راهبری و نگهداری ساختمان ها؛ کمبود و مشکل تأمین اعتبار الزم جهت راهبری و 

نگهداری تأسیسات ساختمان های شخصی و دولتی است.

واژگان کلیدی: بیمارستان ها، مصرف انرژی، هزینه های انرژی، مدیریت انرژی.
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عنوان:  بررسی طرح آمایش سرزمینی

مجری: فیروز توفیق
ناظر: فردین یزدانی

گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال: 1397 

چکیده 
این گزارش ضمن مرور کلی تحول آمایش سرزمین در ایران، گزارش »رهنمودها و تدابیر آمایش سرزمین 
برای برنامه ششم توسعه کشور« به ارزیابی کلی این طرح، ارزیابی گزارش در کاهش شکاف و نابرابری بین 

مناطق و ارزیابی ابعاد گزارش ازنظر اثرات ممکن بر عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می پردازد.

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

ارزیابی محقق از این طرح نشان می دهد گزارش رهنمودها، سند بسیار مفیدی است و در مقایسه با گزارش های 
مشابه پیشین آمایش سرزمین، عالوه بر پرداختن به مباحث متعارف مانند تمرکززدایی، محرومیت زدایی، 
ایجاد توازن در توسعه اقتصادی مناطق و نواحی، واجد نوآوری های مهمی هم هست. از این میان می توان 
به مباحث تغییرات اقلیمی )افزایش دما و کاهش بارندگی(، بحران های محیط-زیستی مانند اثر بهره برداری 
بی رویه از آب های زیرزمینی در ایجاد فرونشست در بسیاری از دشت های کشور، بحران های کم آبی و آلودگی 
آب رودخانه های مهم کشور، خشک شدن تدریجی دریاچه ها و تاالب ها و تخریب جنگل ها، اشاره کرد. شاید 
کاستی مهم در این گزارش تبدیل نکردن »راهبردهای کلی« مربوط به مباحث گوناگون، به »اقدام ها منجز« 
)برنامه عملیاتی( و مشخص نکردن »دستگاه های مسئول« برای اجرای هر یک از آن ها، باشد. احتماالً این 
مهم پس از تصویب راهبردها، در دستور کار »امور برنامه ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست« سازمان 

برنامه و بودجه کشور قرار خواهد گرفت . ظاهراً فرصت تهیه گزارش هم بسیار کوتاه بوده است.

واژگان کلیدی: آمایش سرزمینی، برنامه ششم توسعه، تغییرات اقلیمی، بحران خشکسالی.
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عنوان:  بررسی سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران و جهان 
جهت ورود سازمان تأمین اجتماعی

مجری: سیاوش صمیمی
ناظر: فردین یزدانی

گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری

سال: 1397

چکیده

ــت ورود  ــان جه ــران و جه ــر در ای ــرمایه گذاری خطرپذی ــع س ــی صنای ــه و بررس ــه مطالع ــرح ب ــن ط ای
ــه ایــن حــوزه و ضــرورت انجــام آن می پــردازد. همچنیــن تــالش می کنــد  ســازمان تأمیــن اجتماعــی ب
ــی  ــازار داخل ــن ب ــر و شــناخت و تبیی ــی ســرمایه گذاری خطرپذی ــازار جهان ــن ب ــا  شــناخت و تبیی ــا ب ت
ســرمایه گذاری خطرپذیــر، نقــاط ضعــف، قــوت، فرصت هــا و تهدیدهــای پیــش روی ســازمان در صــورت 
ــه ایــن حــوزه و پیامدهــای مثبــت و  ــازار و راه هــای ورود ســازمان تأمیــن اجتماعــی ب حضــور در ایــن ب

منفــی ایــن ورود را شناســایی و ارائــه کنــد.

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

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهدکــه بــا توجــه بــه بررســی وضعیــت هلدینگ هــا و شــرکت های ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی، ایــن ســازمان در صــورت تأســیس صنــدوق ســرمایه گذاری خطرپذیــر، پتانســیل باالیــی 
بــرای حضــور بازارهــای داخلــی و جهانــی ســرمایه گذاری خطرپذیــر دارد. الزمــه تشــکیل چنیــن صندوقی 
ــه و تخصــص در حوزه ای کــه صنــدوق قــرار اســت در  از یک ســو، در اختیــار داشــتن منابــع مالــی، تجرب
ــا کارآفرینانی کــه طــی تخصــص کاری خــود، طرح هــا و ایده هــای نوینــی  آن فعالیــت نمایــد و تعامــل ب
ــه  ــد ک ــان می ده ــازمان نش ــش روی س ــم انداز پی ــد چش ــار دارن ــب وکار در اختی ــدازی کس ــت راه ان جه
هــر ســه ایــن مــوارد در حــال حاضــر در پیــش روی ســازمان قــرار دارد؛ وجــود منابــع مالــی به واســطه 
وجــود بانــک رفــاه کارگــران و ســهم ســازمان در بانک هــای ملــت و تجــارت و نیــز ســایر منابــع تأمیــن 
ــف به واســطه شــرکت ها و  ــع مختل ــا و صنای ــاق حوزه ه ــب به اتف ــر قری ــه و تخصــص در اکث ــی، تجرب مال
ــن شــرکت ها طــی ســالیان  هلدینگ هــای ســازمان و نیــز تعــداد نیــروی انســانی متخصصــی کــه در ای
متمــادی کســب تجربــه نموده انــد، راه هــای نویــن و بهینه ســازی و یــا نوســازی در افــکار ایشــان شــکل 

گرفتــه و آمادگــی حضــور در عرصــه کارآفرینــی را دارا هســتند.

واژگان کلیدی: تأمین اجتماعی، شستا، سرمایه گذاری خطرپذیری، بازار داخلی، بازار جهانی.
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عنوان:  عوامل نهادی مؤثر بر سهم بری عوامل تولید

مجری: مصطفی صادق

ناظر: فردین یزدانی

گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری

سال: 1397

چکیده

ــه معرفــی  ــردازد. گــزارش ابتــدا ب ــران می پ ــازار کار ای ــری عوامــل تولیــد در ب ــه ســهم ب ایــن گــزارش ب
مکاتــب مختلــف اقتصــادی نهادهــای مؤثــر بــر ســهم بــری عوامــل تولیــد از ارزش محصــول و نهادهــای 
رســمی و غیررســمی مؤثــر بــر ســهم بــری می پــردازد. ســپس بــه بررســی تبعــات ســهم بــری عوامــل 
تولیــد از ارزش محصــول بــر اقتصــاد کار ایــران ازنظــر حقوقــی و سیاســی می پــردازد و تــالش می کنــد 
بــا تشــریح نســبت بیــن ســهم بــری عوامــل تولیــد، قانــون کار و ســازمان تأمیــن اجتماعــی در ماتریــس 
نهــادی موجــود بــازار کار ایــران راهکارهایــی بــرای بهبــود وضعیــت ســهم بــری عوامــل تولیــد ارائــه کنــد. 

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

نتایــج ایــن طــرح نشــان می دهــد کــه در وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی ایــران و فقــدان نهادهای توســعه 
و دموکراســی، ســهم بــری عوامــل تولیــد به صــورت ناعادالنــه صــورت می گیــرد. طــرف ضعیــف قــرارداد، 
ــد، در  ــل می کن ــر وی تحمی ــدی ب ــام تولی ــاختار و نظ ــه س ــده ای ک ــاً تضعیف کنن ــه ذات ــت رابط ــه جه ب
هنــگام رکــود و بحران هــای اقتصــادی ســهم بریــش بیشــتر از دیگــر عوامــل تولیــد آســیب می بینــد و 
تــا مــرز فقــر مطلــق پیــش مــی رود. امــا درحالی کــه جامعــه در حــال پیشــرفت باشــد، بازهــم بــه دلیــل 
خصوصیــت ذاتــی همیــن رابطــه بــه نســبت دیگــر عوامــل، ســهم کمتــری از رشــد ثــروت جامعــه می بــرد. 
بنابرایــن بــدون نهادهــای حامــی ســهم بــری پیشــرفت و رشــد ثــروت جامعــه او را در موقعیــت فقر نســبی 

ــد. ــرار می ده ق

واژگان کلیدی: سهم بری عوامل تولید، توسعه اقتصادی، رکود، کارگر، قانون کار، قرارداد.
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عنوان: متولیان و ارائه دهنده های مراقبت های سالمت در 
نظام های سالمت برتر دنیا

مجری: عبدالواحد خدامرادی
ناظر: نجمه مرادی

گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت
سال: 1397 

چکیده 
ــن،  ــش، ژاپ ــپانیا، اتری ــا، ســنگاپور، اس ــای ســالمت کشورهایی)فرانســه، ایتالی ــه نظام ه ــن مطالع در ای
ــاظ  ــرد ازلح ــن عملک ــت باالتری ــی بهداش ــازمان جهان ــزارش 2000 س ــاس گ ــر اس ــه ب ــروژ(.  ک ن
ــاالی 5 میلیــون نفــر داشــته اند، موردبررســی  شــاخص های عملکــرد ســالمت داشــته اند و جمعیــت ب
قــرار گرفتــه اســت. ایــن گــزارش کارکردهــای نظــام ســالمت همــراه بــا عملکــرد کلــی کشــورهای فــوق 

ــا تمرکــز بیشــتر بــر تولیــت موردمطالعــه قــرار داده اســت.   ب

این گزارش با استفاده از روش بررسی اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته است. 

ایــن مطالعــه تــالش کــرده اســت تــا اطالعاتــی در مــورد شــیوه عمــل و کارکردهــای نظــام ســالمت 
ــالمت،  ــوزه س ــان ح ــور، متولی ــر کش ــالمت ه ــام س ــی نظ ــت کل ــۀ وضعی ــور درزمین ــورهای مذک کش
ســاختار وزارت ســالمت، نظــام تأمیــن اجتماعــی، نــوع بیمــه و پرداخت کننــده، شــیوه تأمیــن مالــی، 
افــراد تحــت پوشــش، نیروهــای فعــال در بخــش ســالمت و ...  ارائــه کنــد. بــر همیــن اســاس اطالعــات 

ــه شــده اســت. ــران در حوزه هــای مذکــور هــم ارائ وضعیــت موجــود نظــام ســالمت در ای

واژگان کلیدی: خدمات سالمت، سازمان بهداشت جهانی، بیمه درمانی.
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عنوان: بررسی هدفمندسازی یارانه ها در ایران

مجری: جمیله علی حسینی
ناظر: فردین یزدانی

گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال: 1397 

چکیده 
طرح  اجرای  تأثیر  تحلیل  و  موجود  اسناد  اساس  بر  آن  تغییرات  و  فقر  وضعیت  بررسی  به  مطالعه  این 
هدفمندسازی یارانه ها بر فقرزدایی می پردازد. همچنین در این مطالعه اسناد و مطالعات خارجی در مورد 
روش های پرداخت یارانه ها در کلیه زمینه ها )مسکن، اشتغال و بهداشت و درمان( موردبررسی قرار گرفته 
است. پس ازآن ابعاد و اجزای طرح هدفمندسازی یارانه ها ازنظر اجزا و تأثیرگذاری آن بر فقرزدایی و با کاهش 

آن موردمطالعه قرار گرفته است.  

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

نتایج این مطالعه نشان می دهدکه در طول دو دهه گذشته ، روندهای اقتصادی کالن و حجم کمی و مشخصات 
کیفی یارانه ها در دو جهت مخالف حرکت کرده اند. ازیک طرف نحوه مدیریت اقتصاد کالن به گونه ای بوده که 
در جامعه بازتولید فقر شده و از طرف دیگر دولت های وقت سعی کرده اند که با شیوه های مختلف با پرداخت 
یارانه از حجم فقر بکاهند. در این میان علیرغم حجم باالی منابع مالی صرف شده به دلیل نواقص ساختاری 
نتوانسته اند از میزان فقر بکاهند و حتی همان طور که در این گزارش بیان شد، حجم فقر چه ازلحاظ مطلق 

و چه ازلحاظ نسبی، افزایش نیز یافته است.

واژگان کلیدی: فقرزدایی، یارانه ها، هدفمندسازی.
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مجری: مهدی حاج امینی
ناظر: نرگس اکبرپور روشن

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
و دریافت کننــده خدماتــی هســتندکه دارای ارزش برابــر هســتند. ایــن پژوهــش بــه بررســی و مطالعــه  
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
ــر  ــا یکدیگ ــچ راه ارتباطــی ب ــه هی ــن افرادی ک ــاط بی ــراری ارتب ــا برق ــد ب ــان می توان ــداری زم ــذا بانک ل

ــد. ــأل را پرکن ــن خ ــته اند ای نداش

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

عنوان: معرفی بانک زمان و کاربرد آن برای خدمات 
رفاهی سالمندان
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مجری: مهدی سلیمانیه 

ناظر: علی حسن زاده
گروه: نظرسنجی و افکارسنجی

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 ــل حق بیمه ه 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

واژگان کلیدی: برجام، تأمین اجتماعی، سالمت، تحریم، سیاستگذاری رفاهی.

عنوان: سالمت، رفاه و تأمین اجتماعی: منهای برجام
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مجری: مونا خورشیدی 
ناظر:حسام نیکوپور

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 ۸,2 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 
204۸6 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.

واژگان کلیدی: سازمان تأمین اجتماعی، بیمه های اجتماعی، سالمت، سرمایه گذاری صندوق ها.

عنوان: تصویری از وضعیت موجود سازمان تأمین اجتماعی  
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مجری: حسن خوشپور
ناظر: فردین یزدانی

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

واژگان 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
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مجری: جعفر خاشع
ناظر: یاسر باقری- مونا خورشیدی

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

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

عنوان: بررسی و پژوهش اصالحات قانون تأمین اجتماعی و 
بازنشستگی در روسیه
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مجری: هاله آیت اللهی

ناظر: حسن امامی- مریم حسن زاده

گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری
سال: 1397

چکیده 
ایــن پژوهــش بــه تعییــن وضعیــت کاربــرد فنــاوری اطالعــات در فرایندهــای بیمــه ای ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی و ارائــه راهکارهــای عملــی جهــت ارتقــاء خدمــات انجــام گرفتــه می پــردازد و تــالش می کنــد 
بــا بررســی مســتندات موجــود و مطالعــه تطبیقــی تجــارب مشــابه در ســایر کشــورها، فرایندهــای اصلی 
بیمــه در ســازمان تأمیــن اجتماعــی و ویژگیهــای خدمــات الکترونیکــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی را 
شناســایی کنــد و درنهایــت راهکارهــای عملــی بــرای اصــالح فرایندهــای خدمــات الکترونیکــی موجــود 

در ســازمان تأمیــن اجتماعــی ارائــه کنــد.
این پژوهش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است.

نتایــج ایــن مطالعــه و بررســی مســتندات نشــان داد کــه فرایندهــای اصلــی بیمــه در ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی به صــورت الکترونیکــی، غیــر الکترونیکــی و یــا نیمــه الکترونیکــی انجــام می شــوند. به طــور 
ــری  ــه کارگی ــث ب ــه بح ــد ک ــایی ش ــه شناس ــی بیم ــای اصل ــن فراینده ــد در بی ــر فراین ــی 27 زی کل
ــه  ــوان ب ــی می ت ــای الکترونیک ــواع روش ه ــت. از ان ــده اس ــرح ش ــا مط ــات در آن ه ــاوری اطالع فن
اینترنــت )وب ســایت یــا پورتــال(، تلفــن گویــا، پســت الکترونیــک، شــبکه اینترانــت، تلفــن همــراه و 
ــر الکترونیکــی معمــوالً به صــورت  ــرد. روش غی سیســتم های الکترونیکــی مســتقر در شــعب اشــاره ک
مراجعــه حضــوری متقاضیــان و تکمیــل فرم هــای کاغــذی بــود. نتایــج ایــن مطالعــه در مــورد تجــارب 
ــات  ــه خدم ــد ارائ ــواردی مانن ــت. م ــی اس ــت الکترونیک ــایی  33 خدم ــی از شناس ــور حاک 19 کش
ــه  ــرم افزارهــای مشــترک بیــن ســازمان های مختلــف، ب ــه کارگیــری ن به صــورت ویدئویــی، ایجــاد و ب
ــی به صــورت  ــه درخواســت های پزشــکی و ازکارافتادگ ــری سیســتم های یکپارچــه، رســیدگی ب کارگی
ــای  ــاء فراینده ــران و بازنشســتگان، ارتق ــرای مســتمری بگی ــی ب الکترونیکــی، ایجــاد سیســتم های مل
مستندســازی بــا اســتفاده از فنــاوری اطالعــات، ایجــاد سیســتم های مدیریــت شــکایات، سیســتم های 
ارســال پیــام متنــی و ارتقــاء زیــر ســاخت های تبــادل داده. در کنــار تجــارب ایــن کشــورها، مــروری بــر 
درس هــای آموختــه شــده نشــان داد کــه چالش هــای فــردی، فنــی، ســازمانی و اقتصــادی از مهم تریــن 
ــر  ــا یکدیگ ــراه ب ــا هم ــه ی ــورت جداگان ــروژه به ص ــر پ ــت در ه ــن اس ــه ممک ــتند ک ــی هس چالش های
ایجــاد شــوند. لکــن بررســی آن هــا پیــش از اجــرای پروژه هــای مختلــف امــکان اجــرای موفقیــت آمیــز 

ــد داد. ــش خواه ــا را افزای پروژه ه
 واژگان کلیدی: فناوری اطالعات، سازمان تأمین اجتماعی، فرایندهای بیمه ای،خدمات الکترونیکی.

عنوان: کاربرد فناوری اطالعات در فرایندهای بیمه ای سازمان 
تأمین اجتماعی و ارائه راهکارهای ارتقا مبتنی بر تجارب 

سازمان های مشابه در سایر کشورها
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عنوان: گزینه های پیشنهادی اصالحات صندوق های 
بازنشستگی

مجری: عباس خندان

ناظر: حسام نیکوپور

گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات

سال: 1397

چکیده

ایــن گــزارش بحــران پایــداری مالــی در صندوق هــای بازنشســتگی و ضــرورت اصالحــات سیســتم تأمیــن 
اجتماعــی می پــردازد در ایــن گــزارش ابتــدا اشــاره ای بــه علت هــای ناپایــداری مالــی در ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی شــده اســت، ســپس بــرای حــل ایــن مشــکالت 24 عنــوان اصالحــات در بخش هــای مختلــف 
پیشــنهاد شــده اســت. درنهایــت پــس از بررســی تجــارب کشــورهای دیگــر درزمینــۀ انجــام اصالحــات، 

ســه بســته اصالحــات را پیشــنهاد می کنــد.
ایــن طــرح بــا اســتفاده از روش مطالعــه اســنادی و کتابخانــه ای و تحلیــل داده هــای موجــود انجــام شــده 

 . ست ا
بر اساس دستاوردهای این مطالعه سه بسته اصالحی پیشنهاد شده است که عبارت اند از: 

اصالحــات آنــی )پارامتریــک(: جامعــه هــدف ایــن دســته از اصالحــات کل بیمه شــدگان، مســتمری بگیران 
و افــراد وابســته را در بــر می گیــرد. عــالوه بــر ایــن، ایــن دســته شــامل اصالحاتــی می شــود کــه می تواننــد 

بیشــترین تأثیرگــذاری را در کوتاه مــدت داشــته و بایــد به صــورت آنــی و فــوری اجــرا شــوند. 
اصالحــات تدریجــی )پارامتریــک(: هــدف ایــن بســته دوم انجــام اصالحــات پارامتریــک عمیق تــری اســت 
ــد  ــن رو بای ــد و ازای ــذار باش ــتگی تأثیرگ ــراد در دوره بازنشس ــاه اف ــر رف ــادی ب ــد زی ــا ح ــد ت ــه می توان ک
ــا افــراد  ــرای برنامه ریــزی مجــدد داده شــود. همیــن امــر موجــب می شــود ت ــه افــراد فرصــت کافــی ب ب
جوان تــر دارای فرصــت کافــی تــا بازنشســتگی به عنــوان جامعــه هــدف ایــن اصالحــات در نظــر گرفتــه 
شــوند و افــراد مســتمری بگیر یــا بیمــه پــردازان جــوان از آن معــاف گردنــد. همچنیــن ایــن اصالحــات 
ــات -  ــام اصالح ــودن انج ــد. تدریجــی ب ــد ش ــرو خواه ــت بیشــتری روب ــا مخالف ــر ب ــک عمیق ت پارامتری
البتــه بــرای یــک بــازه زمانــی مشــخص 36 ســاله کــه بســته اصالحــی را ناکارآمــد نســازد - و دوم معــاف 
کــردن افــراد در شــرف بازنشســتگی کــه احتمــاالً بیشــترین مخالفــت را نیــز داشــته باشــند و بنابرایــن 
محــدود کــردن اصالحــات بــه یــک زیرمجموعــه از بیمه شــدگان ســازمان دو راهــکار بــرای کاهــش ایــن 
ــر و  ــن بســته انجــام اصالحــات عمیق ت ــدت )ســاختاری(: هــدف ای ــا هســتند.اصالحات بلندم مخالفت ه
ــراد جــوان  ــوان اف ــد. البتــه می ت ــه ورودی هــای جدی ســاختاری اســت کــه بنابرایــن محــدود می شــود ب
باســابقه کــم را نیــز آزاد گذاشــت تــا بیــن ایــن برنامــه جدیــد و برنامــه قبلــی )پــس از انجــام اصالحــات 

ــد. ــی( انتخاب کنن ــی و میان ــک آن پارامتری
واژگان کلیدی: یبمه های اجتماعی،اصالحات صندوق بازنشستگی، اصالحات پارامتریک، اصالحات ساختاری.
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عنوان: بررسی سیاست گذاری و نظارت بر تولید، عرضه و 
واردات دارو در سازمان تأمین اجتماعی

مجری: حسین شعبانی نژاد

ناظر:  نجمه مرادی

گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

سال: 1397 

چکیده 
ــن  ــازمان تأمی ــی س ــام داروی ــداف نظ ــت ها و اه ــایی سیاس ــا شناس ــت، ب ــدد اس ــه درص ــن مطالع ای
ــی  ــه ارزیاب ــی، زمین ــف سیاســت های داروی ــاد مختل ــا ابع ــط ب ــن شــاخص های مرتب ــی و تدوی اجتماع
ــرای ایــن منظــور ضمــن شناســایی سیاســت های دارویــی خــرد و  ایــن سیاســت ها را فراهــم کنــد. ب
کالن، شــاخص های کمــی و کیفــی بــرای ســنجش و ارزیابــی میــزان موفقیــت سیاســت های ســازمان 

تهیــه شــده اســت.

ایــن پژوهــش از نــوع مطالعــات کاربــردی بــوده و بــه روش ترکیبــی )کمــی و کیفــی( در 5 مرحلــه انجام 
ــن می شــوند.  ــون تعیی ــق بررســی مت ــی کشــور از طری ــه اول، اهــداف نظــام داروی می شــود. در مرحل
ــایی و  ــه شناس ــتندات و مصاحب ــی مس ــتفاده از بررس ــا اس ــی ب ــت های داروی ــه دوم، سیاس در مرحل
دســته بندی می شــوند. در مرحلــه ســوم، شــاخص های عملکــردی بــرای اطمینــان از میــزان موفقیــت 
ــه  ــون و مصاحب ــی مت ــق بررس ــره دارو از طری ــل زنجی ــر مراح ــارت ب ــاخص های نظ ــت ها و ش سیاس
تدویــن می شــوند. در مرحلــه چهــارم، شــاخص های تدوین شــده بــا اســتفاده از تکنیــک دلفــی نهایــی 
می شــوند و در مرحلــه آخــر، میــزان دســت یابی هــر یــک از سیاســت های شناسایی شــده بــه اهــداف، 

ــا اســتفاده از روش مصاحبــه و بررســی آمارهــای موجــود، بررســی می شــود. ب

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه چالش هایی کــه صنعــت دارویــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
ــود مســتندات الزم  ــی، نب ــت محصــوالت داروی ــی کیفی ــتاندارد ناکاف ــامل اس ــه اســت ش ــا آن مواج ب
فرآیندهــای زنجیــره دارویــی، نبــود سیاســت گذاری مبتنــی بــر شــواهد، توانایــی کــم در نوآوری هــای 

فنــی، و نبــود حمایــت از حــق مالکیــت معنــوی اســت.

واژگان کلیدی: سالمت،سیاست های دارویی، زنجیره دارویی، واردات دارو، تولید دارو.
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عنوان:   اصول سرمایه گذاری بهینه منابع صندوق های                
تأمین اجتماعی

مجری: حمید یاری

ناظر: فردین یزدانی

گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری

سال: 139۸

چکیده

ــای ســازمان های  ــه تجــارب کشــورهای پیشــرفته، رهنموده ــا توجــه ب ــد ب ــالش می کن ــزارش ت ــن گ ای
ــاری  ــاص ج ــرایط خ ــن ش ــر گرفت ــی( و در نظ ــن اجتماع ــی تأمی ــه بین الملل ــر اتحادی ــی )نظی بین الملل
ــرمایه گذاری  ــی س ــول کل ــی، اص ــی و دولت ــات خصوص ــا و مؤسس ــی و نهاده ــن اجتماع ــط تأمی ــر رواب ب
صندوق هــای بازنشســتگی را بازبینــی نمــوده و راهبردهایــی بــرای صندوق هــای تأمیــن اجتماعــی ارائــه 

نمایــد.

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

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه با بالــغ شــدن صندوق هــای تأمیــن اجتماعی، شــمار بازنشســتگان 
ــوده و  ــه بازنشســتگان به شــدت در حــال کاهــش ب در حــال افزایــش اســت و نســبت تعــداد شــاغلین ب
کهن ســالی و پیــری ســبب تغییــرات اساســی در وضعیــت صندوق هــای بازنشســتگی شــده اســت. دیگــر 
صندوق هــای بازنشســتگی قــادر بــه پرداخــت بــه روش پرداخــت از محــل ورودی هــای جــاری حق بیمــه 
ــتگی  ــای بازنشس ــدی صندوق ه ــات نق ــرمایه گذاری ها در جریان ــگاه س ــش و جای ــتند و نق ــاغلین نیس ش
حائــز اهمیــت اســت. درنتیجــه بایســتی اســتراتژی مشــخص و مدونــی منطبــق بــر وضعیــت و کارکردهای 
ــی  ــه در شــرایط فعل ــد ک ــزارش پیشــنهاد می کن ــت گ ــف شــود. درنهای ــای بازنشســتگی تعری صندوق ه
کــه صندوق هــای بازنشســتگی بــا کســری مواجــه هســتند، بایــد اســتراتژی ســرمایه گذاری مبتنــی بــر 
اصــالح ســاختار مالــی، چابــک ســازی و خــروج از ســرمایه گذاری های کــم بــازده را در دســتور کار خــود 
داشــته باشــند و از ســوی دیگــر بــا ســرمایه گذاری در طرح هــای مبتنــی بــر اهــرم بــاال و پوششــی نســبت 
ــد  ــتی نق ــر بایس ــوی دیگ ــند. از س ــود بخش ــود را بهب ــرمایه گذاری های خ ــازده س ــد ب ــورم، بتوانن ــه ت ب
شــوندگی بــاال دارایی هــا در اولویــت قــرار گیــرد کــه ضمــن فراهم ســازی قابلیــت ایجــاد جریــان نقــدی 

از طریــق واگــذاری بخشــی از دارایی هــا، بتوانــد فــروش را تســهیل نمایــد.

واژگان کلیدی: تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی،سرمایه گذاری بهینه.
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مجری: سعیده گراوند

ناظر: مهدی سلیمانیه

گروه: نظرسنجی و افکارسنجی

سال: 139۸

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 5۸21 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 9۸ 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.
واژگان کلیدی: افزایش نرخ بنزین، سبد معیشتی، تحلیل محتوا، پیامک های اعتراض، نارضایتی.

عنوان: تحلیل محتوای پیامک های اعتراض به طرح 
کمک هزینٔه معیشتی
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عنوان:  ارزشیابی خدمات تأمین اجتماعی در ایران
 )موردمطالعه: بیمه بیکاری(

مجری: امیرحسین سادات

ناظر: محمد بایندریان

گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی

سال: 139۸

چکیده

گــزارش حاضــر بــه توصیــف و بررســی وضعیــت موجــود در ایــران درزمینــۀ بیمه بیــکاری و مکانیســم های 
ــه  ــت بیم ــه و دریاف ــدی ارائ ــت کارآم ــی وضعی ــا بررس ــا ب ــد ت ــالش می کن ــردازد و ت ــرای آن می پ اج
بیــکاری و چالش هــای حقوقــی و اجرایــی موجــود بــر ســر راه اجــرای مناســب قانــون بیمــه بیــکاری و بــا 
بررســی و مــرور اســنادی تجــارب ســایر کشــورها ) از گروه هــای مختلــف( درزمینــۀ خدمــات مرتبــط بــا 
بیمــه بیــکاری راهکارهایــی بــرای افزایــش ســطح رضایتمنــدی مشــموالن بیمــه بیــکاری و بهبــود عملکرد 

سیاســتی ایــن خدمــت ارائــه کنــد.

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

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه در ایــران منابــع صنــدوق بیمــه بیــکاری عمدتــاً صــرف پرداخــت 
حقــوق بیــکاری افــراد شــده اســت و هــدف تأمیــن و ارائــۀ آموزش هــای مؤثــر در تحقــق اشــتغال مجــدد 
ــان دورۀ اســتحقاق خــود مقــرری  ــا پای ــدارد. بیــش از 70 درصــد از مقرری بگیــران ت ــی ن جایــگاه چندان
ــده هــم احتمــاالً تحــت تأثیــر عوامــل دیگــری اعــالم  بیــکاری دریافــت می کننــد و 30 درصــد باقی مان
اشــتغال مجــدد می کننــد )بــرای مثــال، بــرای اینکــه بــا حداقــل دســتمزد بازنشســته نشــوند(. از ســوی 
ــدف »اشــتغال مجــدد« طــرح شــده اند،  ــق ه ــه به منظــور تحق ــون ک ــدرج در قان ــر، ترجیحــات من دیگ
ــه  ــانی ک ــا کس ــبت ب ــود )در نس ــاغل موج ــت مش ــکار در دریاف ــدگان بی ــتن بیمه ش ــت داش ــر اولوی نظی
ــه دلیــل فقــدان یــک نظــام کاریابــی مــدرن و منســجم تحقــق  تاکنــون ســابقۀ اشــتغال نداشــته اند(، ب
ــرای  ــد ب ــاغل جدی ــاد مش ــرمایه گذاری و ایج ــتای س ــدوق در راس ــع صن ــن، مناب ــت. همچنی ــه اس نیافت
مقرری بگیــران چنــدان مورداســتفاده قــرار نگرفتــه اســت. لــذا ضــروری اســت کــه صنــدوق بیمــه بیــکاری 

ــر بخــش کاریابــی و آمــوزش جهــت اشــتغال مجــدد متمرکزکنــد. تالش هــای خــود را ب

واژگان کلیدی: صندوق بیمه بیکاری،کارگر، اشتغال مجدد،کاریابی مدرن.
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عنوان: سازمان بین المللی کار؛ ریشه ها و روندها

مجری: عمادالدین پاینده

ناظر: یاسر باقری- مونا خورشیدی

گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی

سال: 139۸ 

چکیده 

این گزارش تالش کرده است تا از خالل مروری جامع بر تاریخچه و سابقه تاریخی تأسیس سازمان بین المللی کار، 
وضعیت و ساختار کنونی آن و اهم روابط و مناسبات شکل گرفته میان ایران و سازمان بین المللی کار را موردبررسی 
قرار دهد. بدیهی است در این راه صرفاً به اسناد و منابعی که سازمان بین المللی کار را از زبان خودش معرفی و تشریح 
می کند اکتفا نخواهد شد و چشم اندازهای گروه های اجتماعی مختلف نسبت به ماهیت و اقدامات این سازمان نیز 

مدنظر قرار می گیرد.

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

بر اساس نتایج این گزارش نخستین تعامل مستقیم سازمان بین المللی کار و دولت ایران به دهه 1330 و اوایل 
تأسیس وزارت مستقل متولی امور کار در ایران بازمی گردد؛ جایی که حضور کارشناسان این سازمان در ایران به 
دعوت رسمی وزارت نوپای کار به منظور ارائه خدمات فنی و مشاوره ای درزمینۀ تأسیس نظام تأمین اجتماعی کارگران 
اتفاق افتاد. ژان پالئولوگوس نخستین کارشناس فنی سازمان بین المللی کار بود که برای انجام مأموریت مشاوره ای به 
ایران سفر کرد و از او دو گزارش مبسوط در باب وضعیت تأمین اجتماعی در ایران دهه 1330 و آسیب شناسی نظام 
رفاهی در حکومت وقت ایران به جای مانده است . برخی تحلیل گران حوزه تأمین اجتماعی بر این باورند که نه تنها 
ماحصل فعالیت های کارشناسی پالئولوگوس و دیگر همکارانش سنگ بنای تکنوکراتیسم و مواجهه نظام مند با بیمه و 
تأمین اجتماعی را در ایران گذاشت، بلکه فراتر از آن، گزارش های کارشناسی تهیه شده توسط آنان در شرایط حاضر 

نیز از قدرت تبیین و توضیح چالش های عمده بیمه های اجتماعی در ایران برخوردار است.

واژگان کلیدی: سازمان بین المللی کار، ILO، سازمان تأمین اجتماعی، نظام رفاهی.
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مجری: حبیب انصاری سامانی
ناظر: نرگس اکبرپور روشن

گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات
سال: 139۸

چکیده
هدف این گزارش معرفی وام رهن معکوس مسکن برای تأمین مالی سالمندان و بررسی تجربیات جهانی 
از جانب  این گزارش ضمن معرفی مفهوم وام رهن معکوس و ریسک های آن  این زمینه است. در  در 
وام گیرنده، وام دهنده، ادبیات نظری این حوزه نیز مورد شده است. سپس تجربه برخی از کشورهای جهان 
مانند آمریکا، کشورهای اروپایی، کره جنوبی و .. ارائه شده است و درنهایت راهکارهایی برای سیاست گذاری 

عمومی در ایران در این حوزه ارائه شده است.
این پژوهش از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای استفاده کرده است. 

بر اساس نتایج این مطالعه و بررسی تجربۀ وام رهن معکوس در کشورهای ایاالت متحده، کرۀ جنوبی، 
استرالیا، کانادا، انگلستان، لهستان و اسپانیا در این گزارش نشان می دهد که موفقیت این طرح درگرو 
حمایت و به خصوص برنامه ریزی صحیح بخش عمومی است. بر اساس تجربیات جهانی، الزم است هزینه های 
بازاریابی از طریق ورود مؤسسات مالی بزرگ به این طرح ها و حمایت دولت کاهش یابد، چراکه بازار این 
طرح محدود است و در معرض ریسک های متعددی قرار دارد. تجربه نشان می دهد وام دهندگان عمدتاً به 
دلیل محدودیت های اجتماعی نمی توانند هنگامی که کل ارزش ملک از ارزش وام کمتر شد سالمندان را از 
خانه بیرون کنند و لذا از میان گزینه های متعدد دریافت وام )دریافت مبلغ به صورت یکجا در زمان قرارداد، 
حقوق ثابت دائم، حقوق ثابت محدود و ایجاد خط اعتباری( ارائۀ گزینه های بدون محدودیت عمر پیشنهاد 
می شود. همچنین، طرح حقوق ثابت دائم از کم ریسک ترین و خط اعتباری از پرریسک ترین طرح ها است. 
باید در نظر داشت که خانواده ها انگیزه دارند که برای نسل آیندۀ خود ارث بر جای گذارند و بنابراین وجود 
بیمه هایی برای پوشش هزینه های درمانی تقاضای وام رهن معکوس را تحت تأثیر قرار می دهد. ازاین رو، 
راه اندازی و ارائۀ این وام در هر کشور نیازمند مطالعۀ ویژگی های جمعیتی و فرهنگی و بازاری آن کشور و 

شناسایی جامعۀ هدف و سپس طراحی الگویی سازگار با این ویژگی ها و جامعۀ هدف خواهد بود.

واژگان کلیدی:  وام رهن معکوس مسکن، ابزارهای مالی جدید حمایت مالی سالمندان، سالمندی جمعیت.

عنوان: وام رهن معکوس، ابزاری برای تأمین                               
امنیت مالی سالمندان
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عنوان: اصالحات نظام های بازنشستگی                                            
)تجربه سوئد، لهستان و روسیه(

مجری: هدی زبیری

ناظر: اسماعیل گرجی پور

گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات

سال: 139۸ 

چکیده 

این مطالعه به مقایسه و بررسی تجربه چند کشور نمونه به منظور فراهم نمودن زمینه های الزم برای تصمیم سازی و 
اتخاذ سیاست های مناسب در اجرای اصالحات صندوق های بازنشستگی در ایران می پردازد. این مطالعه تطبیقی به 
ارزیابی اصالحات نظام های بازنشستگی در سه کشور سوئد، لهستان و روسیه می پردازد و نوع سیستم بازنشستگی، نحوه 
مدیریت و ساختار صندوق های بازنشستگی، نحوه تأمین مالی سیستم بازنشستگی، چگونگی نظارت بر صندوق های 
بازنشستگی و همچنین اصالحات به اجرا درآمده و فرآیند و مراحل انجام اصالحات در هر یک از این کشورها و تجربه 
ناشی از آن در حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در هر یک از کشورها را موردبررسی قرار داده است.

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

نتایج این مطالعه نشان می دهد که نظام صندوق های بازنشستگی در سه کشور منتخب موردمطالعه ) سوئد، لهستان و 
روسیه( بر مبنای نظام مشارکتی اجباری دولتی و مدل حق بیمه معین صوری طراحی شده است و طرح های اصالحی 
طی دهه های اخیر در این سه کشور به اجرا در آمده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تجربه اصالحات در 
این سه کشور در برخی از شاخص ها باعث بهبود وضعیت و در برخی از شاخص های دیگر اثرات منفی گذاشته است. 
بااین وجود مدیریت صحیح فرایند اجرای اصالحات و همدلی و همراهی مردم به کاهش اثرات منفی ناشی از اصالحات 

صندوق های بازنشستگی کمک کرده است.

واژگان کلیــدی: اصالحات صندوق های بازنشستگی، سوئد، لهستان، روسیه، نظام مشارکتی اجباری 
دولتی، مدل حق بیمه معین صوری.
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مجری: عباس خندان
ناظر: احمد پایور- نرگس  اکبرپورروشن

گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات
سال: 139۸

چکیده
این گزارش به سه مسئلۀ اصلی در ارتباط با متناسب سازی مستمری ها پرداخته است. مسئلۀ نخست 
نحوه اجرای متناسب سازی مزایا و مستمری ها در سایر کشورها می پردازد. بحث دوم به مسئله اساس و 
چگونگی متناسب سازی مستمری ها در ایران می پردازد و تالش می کند تا به این پرسش ها پاسخ گوید 
که آیا متناسب سازی مستمری ها مبتنی بر یک قاعده است یا نه به صورت صالحدیدی و سلیقه ای در 
سال های مختلف اعمال می شده است؟ در هر دو صورت چه متغیرها یا نشانگرهایی قابلیت توضیح دهندگی 
متناسب سازی مستمری ها در ایران را دارند؟ آیا بین متناسب سازی مستمری ها و چرخه های تجاری و 
سیاسی رابطه ای وجود داشته است؟ مسئلۀ سومی که در این گزارش به آن پرداخته شد این است که آیا 
می توان بر اساس شرایط اقتصادی و سیاسی داخلی و تجربۀ سایر کشورها یک قاعدۀ مشخص و بهینه برای 

متناسب سازی مستمری ها در ایران پیشنهاد داد؟ 
این گزارش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است.

یافته های این مطالعه نشان می دهد که در عمل و تا حد زیادی این تورم بوده که در ایران به عنوان شاخص 
متناسب سازی مورداستفاده قرارگرفته و متغیرهای دیگر مانند رشد اقتصادی یا بازدۀ سرمایه گذاری ها بر 
نرخ تعدیل بی تأثیر بوده اند. و نکتۀ جالب تر این که تعدیل قیمتی مستمری ها، که اتفاقاً به صورت قانونی 
نیز تکلیف شده، به صورت قاعده مند انجام نشده، و صالحدید و اختیار سیاست گذاران در متناسب سازی 
مستمری ها نقش بسیار پررنگ و مهمی داشته است. قاعده مند نبودن متناسب سازی و تعدیالت قیمتی 
مستمری ها موجب می شود تا مستمری بگیران و بازنشستگان، عالوه بر نوسانات اقتصادی و جمعیتی کشور 

و سازمان، از نوسانات سیاسی نیز تأثیر بپذیرند.

واژگان کلیدی:  متناسب سازی مستمری ها، قاعده گذاری، رشد اقتصادی، تورم، نرخ تعدیل.

عنوان:  متناسب سازی مستمری ها )قاعده گذاری با توجه به 
اصول جهانی  و تجربة گذشته در ایران(
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عنوان: تحریم و بازار دارویی ایران

مجری: سید سجاد موسوی راضی
ناظر: فردین یزدانی- سمانه السادات علوی

گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری
سال: 139۸ 

چکیده 
این گزارش وضعیت صنعت داروسازی کشور را طی یک دهه گذشته بررسی کرده و به پیش بینی سناریوهای 
ده سال آینده در این حوزه پرداخته است. با توجه به اعمال شرایط جدید اقتصادی بر کشور توسط غرب و 
نیز راهبردی بودن صنعت داروسازی چه از منظر حوزه سالمت و چه از منظر رقابتی و ارزش آفرینی اقتصادی، 
تالش شده است تا شناخت کاملی از این صنعت و عوامل اثرگذار آن در شرایط کنونی و آینده کشور ارائه شود.

این گزارش با استفاده از مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و بررسی داده های موجود انجام شده است. 

نتایج این مطالعه نشان می دهدکه بخش تولید محصوالت دارویی متعارف در داخل ایران رو به رشد است و 
در آینده توان صادرات گسترده تر از پیش نیز خواهد داشت اما از سویی حدود یک سوم نیاز بازار دارو وابسته 
به واردات است که در صورت اختالل در آن به دلیل تحریم ها، بایستی به وسیله تولید داخل پر شود. درنهایت 
بایستی گفت که ازآنجایی که بازار دارو از حساسیت برخوردار است، رقم کلی عرضه و تقاضای آن نمی تواند 
طی تالطم های اقتصادی چندان تغییر کند و غالب واکنش آن در تغییر سهم کانال های عرضه و تقاضا تغییر 
خواهد کرد. لذا به منظور تقویت طرف عرضه در شرایط تحریم ها و چه به منظور حمایت از تأمین کننده 
مالی اصلی طرف تقاضا یعنی خانوارها در شرایط افزایش نرخ ارز، دولت و راهبردهای آن در این بازار نقش 

بیش ازپیش حیاتی پیدا خواهدکرد.

واژگان کلیدی: صنعت دارو، تحریم، بازار عرضه و تقاضا، محصوالت دارویی، کسب وکار.
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عنوان:   معرفی سازمان بیمه حوادث آلمان و خدمات آن

مجری: حامد سلمان زاده

ناظر: رضا تویسرکان منش

گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

سال: 139۸

چکیده

در ایــن گــزارش ســازمان بیمــه حــوادث آلمــان و خدمــات آن معرفــی شــده اســت. بیمــه حــوادث یکــی 
از 5 حــوزه بیمــه اجبــاری در سیســتم امنیــت اجتماعــی کشــور آلمــان اســت. کارکنــان، کــودکان، دانــش 
ــوند.  ــه می ش ــگاه ها بیم ــدارس و دانش ــل کار، م ــان در مح ــی فعالیت هایش ــجویان در ط ــوزان و دانش آم
ایــن در حالــی اســت کــه گروه هــای دیگــر ازجملــه کارکنــان داخلــی و کارگــران داوطلــب نیــز مشــمول 
ــه  ــی سیســتم بیم ــر از طــرح حفاظت ــون نف ــش از 70 میلی ــوع، بی ــد. درمجم ــرار می گیرن ــه ق ــن بیم ای
ــتاری  ــتگی، پرس ــالمت، بازنشس ــی س ــای قانون ــرح بیمه ه ــالف ط ــد. برخ ــره می برن ــی به ــوادث قانون ح
ــا  ــوض هزینه ه ــدارد و در ع ــذاران ن ــی از خــود بیمه گ ــغ دریافت ــچ مبل ــکاری، سیســتم یادشــده هی و بی
توســط کارفرمایــان و یــا ایالــت تأمیــن می شــود. چنانکــه بــرای نخســتین بــار در ســال 1۸۸4 به عنــوان 
بخشــی از قانــون گــزاری اجتماعــی معرفــی شــد. درواقــع سیســتم بیمــه حــوادث آلمــان، قدیمی تریــن 
ــان  ــی از سیســتم های بیمــه ای بازنشســتگی و درم ــه حت ــی آلمــان می باشــد ک سیســتم بیمــه اجتماع

نیــز ســابقه باالتــری دارد. 

در ایــن گــزارش تــالش شــده اســت تــا یــک معرفــی کامــل از ایــن ســازمان، شــامل تاریخچــه آن، اهــداف 
ایــن ســازمان، ســاختار آن، نحــوه تأمیــن مالــی و خدمــات مختلــف آن انجــام بگیــرد. همچنیــن خدمــات 
ــه خدمــات  اجتماعــی، مراقبت هــای پزشــکی، خدمــات  ــه بیمه شــدگان ازجمل ــن ســازمان ب مختلــف ای
مشــاوره ای، خدمــات ورزشــی، حمایت هــای ویــژه، حمایت هــای ویــژه معلولیــن و تأمیــن شــغلی آن هــا 

و ... تشــریح شــده اســت.

واژگان کلیدی: بیمه های اجتماعی، حوادث شغلی، معلولین، آلمان.
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عنوان: محاسبه میانگین مدت زمان ویزیت یک بیمار 

سرپایی توسط پزشک عمومی و متخصص در پلی کلینیک و 
درمانگاه های ملکی منتخب سازمان تأمین اجتماعی شهر تهران

مجری: وحید راثی

ناظر:  رضا تویسرکان منش

گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت
سال: 139۸ 

چکیده 
این مطالعه در نیمه اول سال 1397 و باهدف محاسبه میانگین مدت زمان ویزیت یک بیمار سرپایی توسط 
پزشک عمومی و متخصص در درمانگاه های ملکی سازمان تأمین اجتماعی شهر تهران اجرا شد. در این مطالعه 
9۸2 مورد زمان سنجی از بیماران مراجعه کننده به مراکز سرپایی ملکی منتخب انجام گرفت. دراین بین 376 
نفر)37درصد( از بیماران موردمطالعه جنسیت مذکر و 615 نفر)63 درصد( جنسیت مؤنث داشتند. یافته های 
این مطالعه در دو سطح قابل دسته بندی و بحث می باشد؛ بخش اول مربوط به اطالعات استخراج شده از 
زمان سنجی مدت زمان ویزیت یک بیمار توسط پزشک عمومی و متخصص و بخش دوم مربوط به تحلیل 

اطالعات به دست آمده از سیستم ثبت اطالعات کارکرد پزشکان.

نتایج حاصل از زمان سنجی ها نشان می دهد که میانگین مدت زمان ویزیت یک بیمار سرپایی توسط پزشک 
عمومی در مراکز منتخب 3,۸2 دقیقه می باشد. این مقدار به دست آمده فاصله بسیار زیادی با استانداردهای 
تدوین شده و مورد تأیید سازمان تأمین اجتماعی دارد. درحالی که استاندارد مدت زمان ویزیت یک بیمار 
سرپایی حداقل 15 دقیقه است. با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه و اختالف 11 دقیقه ای با حداقل 
استاندارهای تعیین شده کشوری، لزوم توجه جدی سازمان تأمین اجتماعی به بحث کمیت و کیفیت ویزیت 

پزشکان و بررسی علل پایین بودن مدت زمان ویزیت پزشکان عمومی امری ضروری به نظر می رسد. 

نتایج حاصل از بخش دوم مطالعه که بر اساس میزان کارکرد ساعتی پزشکان و تعداد ویزیت ماهیانه آن ها 
محاسبه شده است نشان می دهد که هر پزشک عمومی در مراکز موردمطالعه، 6,2۸ دقیقه زمان برای ویزیت 
بیماران خود اختصاص داده است. میانگین مدت زمان ویزیت به دست آمده در این روش، مدت زمان خالص 
ویزیت نمی باشد و فقط بر اساس ساعت ورود و خروج پزشک با تعداد کل ویزیت ها به دست آمده است و 
زمان های استراحت پزشک یا زمان هایی که به اموری غیر از ویزیت بیماران اختصاص یافته از آن کسر نشده 

است. ولی بااین حال، ۸,30 دقیقه با استانداردهای کشوری فاصله دارد.

واژگان کلیدی: مدت زمان ویزیت، بیمارستان های ملکی، تأمین اجتماعی، بیمار سرپایی، اخالق پزشکی. 
حقوق بیمار.
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عنوان: نقش بررسی علل مراجعات تکراری برای دریافت 
خدمات سرپایی از دید پزشکان و بیمه شدگان در مراکز 

درمانگاهی ملکی سازمان تأمین اجتماعی

مجری: محبوبه شمس
ناظر:   رضا تویسرکان منش

گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

سال: 1399

چکیده

ــن  ــازمان تأمی ــران س ــای مدی ــن دغدغه ه ــی از مهم تری ــه یک ــخگویی ب ــدف پاس ــر باه ــزارش حاض گ
اجتماعــی درزمینــۀ جلوگیــری از هــدر رفــت منابــع و کاهــش هزینه هــا، از طریــق پــی بــردن بــه علــل 
مراجعــات تکــراری بــرای دریافــت خدمــات ســرپایی در مراکــز ملکــی از دیــد دو گــروه عمــده ذینفعــان 

ــه شــده اســت.  ــی بیمه شــدگان و پزشــکان، تهی ــی ســازمان، یعن خارجــی و داخل
ــه  ــرای حصــول ب ــا اســتفاده از روش هــای کیفــی و کمــی پژوهشــی ب ــروژه به صــورت ترکیبــی ب ــن پ ای
نتایجــی معتبــر و بــا در نظــر گرفتــن جوانــب مختلــف موضــوع و در ســه فــاز مطالعاتــی، فرضیه ســازی و 
ســنجش تعمیم پذیــری فرضیــات انجــام شــده اســت. در فــاز اول، ادبیــات پیشــینی مرتبــط بــا مراجعــات 
تکــراری هــم در ســطح ملــی و هــم در ســطح جهانــی موردبررســی قــرار گرفتــه اســت. در فــاز دوم، بــا 
توجــه بــه اطالعــات حاصــل از فــاز اول بــا خبــرگان و صاحب نظــران موضــوع مصاحبه هــای عمقــی انجــام 
ــا اســتفاده از تکنیــک تحلیــل محتــوا کدهــای مفهومــی موضــوع اســتخراج و مفاهیــم  شــده اســت و ب
مرتبــط بــا هــم در عناویــن مشــترک به عنــوان زیــر مقــوالت دســته بندی گردیــده اســت.  در فــاز ســوم 
بــر مبنــای نتایــج حاصــل از فــاز قبــل دو نــوع پرسشــنامه هم تــراز بــرای دو گــروه ذینفعــان طراحــی شــد 
ــه ایــن وســیله تعمیم پذیــری فرضیــات موردســنجش قــرار  تــا هــم نتایــج قابل مقایســه باشــند و هــم ب

گرفتــه و نیــز اولویت بنــدی علــل اکتشــافی از دیــد هــر گــروه بــه ســهولت انجــام پذیــرد.
ــی  ــروه اصل ــوان در 6 گ ــراری را می ت ــات تک ــل مراجع ــه عل ــد ک ــزارش نشــان می ده ــن گ ــای ای یافته ه
جــای داد کــه شــامل طیــف وســیع و متنوعــی از مؤلفه هــای اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی، آموزشــی، 
سیســتمی و اطالعاتــی می باشــد. بــر اســاس نتایــج ایــن طــرح میــزان مراجعــات تکــراری بــا جنســیت و 
ســن افــراد مرتبــط اســت و در زنــان میان ســال بــا گــروه ســنی 45 الــی 64 ســال بیشــتر رخ می دهــد 
امــا بــا مزمــن بــودن بیمــاری آنــان در ارتبــاط نیســت و بیشــتر مربــوط بــه بیماری هــای غیــر مزمن اســت 
ــی  ــای اجتماع ــی در رفتاره ــوزش و آگاه ــش آم ــان دهنده نق ــی نش ــد به خوب ــوع می توان ــن موض ــه ای ک
و تأثیــر آن بــر فرهنــگ اســتفاده از خدمــات رایــگان را آشــکار ســازد. بعــالوه بیشــترین میــزان مراجعــات 
تکــراری مربــوط بــه پزشــکان عمومــی بــود کــه بــا توجــه بــه بــاال بــودن بــار مراجعــات بــه ایــن نــوع 
پزشــکان نقــش مؤثــر ســطح بندی ارائــه خدمــات و دیــدن ســازوکارهای ســاختاری را در جهت دهــی بــه 

ــد. ــان می ده ــدگان نش ــوی تصمیم گیرن ــدگان از س ــالمتی بیمه ش ــای س رفتاره
واژگان کلیدی: مراجعات تکراری، بیمار سرپایی، خدمات درمانی، بیمه تأمین اجتماعی. 
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عنوان: فقر و اثر توزیعی کووید- 19 مکانیسم های بالقوه 

اثرگذاری و سیاست های جبرانی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی

مجری: یکتا آشوری
ناطر: روزبه کردونی

گروه: رصد و ارزیابی
سال: 1399 

چکیده 
در این گزارش با تأکید بر اثر فزاینده شیوع کووید- 19بر فقر طبق گزارش های بین المللی، به بررسی چهار 
مکانیسم اصلی اثرگذاری شیوع آن بر وضعیت فقر و رفاه )مادی و غیرمادی( خانوار پرداخته شده است، 
که این 4 سازوکار کوتاه مدت عبارت اند از تأثیر بر درآمد ناشی از کار، درآمد ناشی از محل های غیر کاری، 

مصرف و خدمات.

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

نتایج این مطالعه نشان می دهد که کشورهای مختلف با توجه به ساختار اقتصادی و دارا بودن مختصات 
کشورهایی  می گردند.  آسیب پذیر  تأثیرگذاری  خاص  الگوهای  طریق  از  منحصربه فرد  اقتصادی  اجتماعی 
با  وابسته هستند، کشورهای  به کشاورزی  از جمعیت  بزرگی  آفریقا که بخش  کم درآمد جنوب صحرای 
درآمد متوسط که از خدمات غیررسمی بزرگی در مناطق شهری برخوردارند، و کشورهایی که به فروش 
منابع طبیعی خود مانند نفت و یا کاالها وابسته هستند، به شدت از تبعات حاصل از اعمال محدودیت های 
قرنطینه ای، توقف سفرهای بین المللی و کاهش صادرات آسیب جدی خواهند دید. همچنین در کشورهای 
درحالی که توسعه، افزایش قیمت مواد غذایی و افزایش سهم پرداخت مستقیم از جیب مردم تأثیر بسزایی 
در توانایی آن ها در تأمین نیازهای خانوار در کشور دارد. در این میان نگرانی عمده، ناتوانی در ارائه خدمات 
درمانی متناسب برای جمعیت فقیر و آسیب پذیر اکثر کشورها عالوه بر پوشش بیمه ای نسبتاً با حجم نیاز 

کشور و اختالل در یادگیری کودکان و نوجوانان و احتمال ترک تحصیل از مدرسه است.

واژگان کلیدی: کووید- 19، همه گیری، فقر، رفاه اجتماعی، خدمات سالمت.



310

سی
شنا

کار
ی 

ها
ش 

زار
 گ

عنوان:  بررسی چالش های اجتماعی تغییرات ساختار اداری 
سازمان تأمین اجتماعی در دو دهه اخیر

مجری: علی نوریان اردکانی
ناظر: یاسر باقری- مونا خورشیدی

گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی

سال: 1399

چکیده

ســازمان ها همــواره در فراینــدی متقابــل نســب بــه تحــوالت پیرامونــی خــود شــکل می گیرنــد؛ تغییراتــی 
کــه تابعــی از سیاســت های درون ســازمان و جریان هــای خــارج از آن اســت. ایــن پژوهــش بــه بررســی 
تاریخچــۀ ســاختار تشــکیالت ســازمان تأمیــن اجتماعــی و بــه چگونگــی رونــد تغییــرات تشــکیالتی ایــن 
ــاختار  ــرات س ــی تغیی ــا خــط زمان ــد  ت ــالش می کن ــدا ت ــت در ابت ــن جه ــه همی ــردازد. ب ــازمان می پ س
تشــکیالت ســازمان را ترســیم کنــد در بخــش دوم بــا اســتفاده از گزارش هــا، منابــع موجــود و همچنیــن 
ــا  ــالش شــده اســت ت ــت و پیشــین ســازمان ت ــران  وق ــن از مدی ــا 7 ت ــه ب ــای صــورت گرفت مصاحبه ه
عوامــل،  زمینه هــا و پیامدهــای تغییــرات در ســه حــوزۀ امــور اقتصــادی، امــور فرهنگــی و امــور اســتانی 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی  بــا کنــار هــم گذاشــتن روایت هــای تغییــرات آن هــا شناســایی شــوند. ســپس 
در بخــش ســوم، بنــا بــه تحلیــل روایت هــا و مصاحبه هــا بــه شــرح وضعیت هــای تغییــر پرداختــه شــد. 

ــه  ــق و نیم ــه عمی ــه ای و مصاحب ــنادی و کتابخان ــه اس ــای مطالع ــتفاده از روش ه ــا اس ــزارش ب ــن گ ای
ــت.  ــده اس ــام ش ــاخت یافته انج س

ــازمان  ــکیالت س ــاختار تش ــر س ــروه در تغیی ــه گ ــواره س ــه هم ــی داد ک ــان م ــرح نش ــن ط ــج ای نتای
نقش آفرینــی فعــال ولــی متفــاوت داشــته اند. گــروه اول مدیــر ســازمان و کارشناســان منتخــب او هســتند 
کــه از طریــق اقتــدار بــه دســت آورده توســط نهادهــای باالدســتی تغییــرات را ســامان می دهنــد. گــروه 
دوم نیــروی انســانی ســازمان اند کــه هرچنــد در درون خــود، دارای سلســله مراتبــی متفــاوت هســتند امــا 
ــرد.  ــرات ســازمانی مشــاهده ک ــا تغیی ــا عــدم همــکاری ب ــوان در همــکاری ی ــان را می ت ــی آن نقش آفرین
ــع خــود، از  ــر مناف ــا ب ــه بن ــع خــارج از ســازمان هســتند ک ــای ذی نف ــروه ســوم جریان ه ــت گ و درنهای
ابزارهایشــان بــرای تأثیــر بــر ســازمان اســتفاده می کننــد. درنتیجــه شــناخت وضعیت هــای تغییــر و نــوع 
ــد فشــارهای خــارج از  ــا در آینــده بتوان ــه ســازمان ایــن امــکان را می دهــد ت نقش آفرینــی عوامــل آن، ب
ســازمان را تــا حــد امــکان کنتــرل و تغییــرات مطلــوب خــود را بــا توجــه بــه گروه هــای درون ســازمانی 

ایجــاد کنــد.

واژگان کلیدی: تأمین اجتماعی، تغییرات سازمانی، تاریخ سازمان.
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عنوان: ارزیابی وضعیت کودکان خانواده های کم درآمد شهر 
تهران در بحران کرونا

مجری: مروئه وامقی
ناظر: مونا خورشیدی

گروه: مطالعات اجتماعی و فرهنگی
سال: 1399 

چکیده 
این گزارش به اثرگذاری بحران همه گیری کووید-19 برکودکان خانواده های کم درامد می پردازد و تالش 
می کند تا  مواردی مانند وضعیت سالمت، شرایط اجتماعی- اقتصادی، ایمنی و آموزش کودکان خانواده های 
بر وضعیت سالمت، شرایط  بحران کورونا  اثرات  با  مرتبط  بحران کورونا و همچنین عوامل  کم درآمد در 
اجتماعی- اقتصادی، ایمنی و آموزش کودکان خانواده های کم درآمد را ارزیابی و موردبررسی قرار دهد و بر 
اساس نتایج به دست آمده راه حل های سیاستی به منظور پیشگیری و کاهش اثرات بحران کورونا بر سالمت، 

شرایط اجتماعی اقتصادی، آموزشی و ایمنی کودکان خانواده های کم درآمد ارائه کند. 

این گزارش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و همچنین مصاحبه عمیق و تحلیل مضمونی 
مصاحبه ها انجام شده است.

یافته های این مطالعه نشان می دهدکه کودکان خانواده های کم درآمد شهر تهران در همه حوزه های مهم 
زندگی خود تحت تأثیر همه گیری بحران کرونا در معرض فشارهای متعدد و همزمانی قرار گرفته اند که 
بهزیستی آن ها را مورد تهدید جدی قرار می دهد. وضعیت نامطلوب اقتصادی خانواده های کم درآمد که به 
دنبال همه گیری وخیم تر شده است، نه تنها به دلیل از دست دادن امکان تأمین نیازهای اولیه چون خوراک و 
پوشاک بر سالمت جسمی و روانی کودکان تأثیرات جدی گذاشته است بلکه مانع از دسترسی کامل بخشی از 
کودکان کم درآمد و دسترسی آسان و قابل قبول سایر کودکان به معدود راه حل های جبرانی ارائه شده از سوی 
مدیریت کشور مانند آموزش مجازی شده که خود به منبع جدیدی از استرس و فشار روانی بر کودکان تبدیل 
شده است. به عالوه حمایت های انجام شده در حوزه های مختلف اقتصادی، آموزشی و سالمت عمدتاً شامل 
گروه های خاصی از خانواده ها مانند مهاجرین نشده است یا به هیچ روی کافی است. به این جهت کودکان این 
خانواده ها نیازمند توجه ویژه و حمایت های فوری تر و بیشتر نهادهای حکومتی هستند و ضروری است که 
مجموعه پیشنهادات کودکان، خانواده ها، کارشناسان و صاحب نظران این مطالعه در حوزه های مختلف زندگی 
آن ها موردتوجه قرار گیرد. در این میان برخی گروه های کودکان به دلیل آسیب پذیری بیشتر نیازمند اقدامات 

متناسب با شرایط خود و فوری تر هستند.

واژگان کلیدی: همه گیری کووید-19،کرونا،کودکان، خانواده های کم درآمد، حمایت اجتماعی، مهاجرین.
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عنوان: اثرات ویروس کووید-19 بر  اقتصاد ایران

مجری: سمانه علوی
ناظر: فردین یزدانی

گروه: اقتصاد و سرمایه گذاری

سال: 1399

چکیده

در ایــن گــزارش تــالش شــده اســت بــا بهره گیــری از مجموعــه مطالعــات جهانــی و داخلــی کــه به بررســی 
ــه شــود.  ــران پرداخت ــان ای ــد- 19 در ســطح کشــورها و در کشــور خودم ــروس کووی ــار اقتصــادی وی آث
همچنیــن ضمــن بــه تصویرکشــیدن گســتره تأثیــرات اقتصــادی ایــن بیمــاری همه گیــر بــر شــوک های 
عرضــه و تقاضــا و شــوک های زنجیــره تأمیــن و تشــریح راهکارهــای اقتصــادی دولت هــا بــرای مقابلــه بــا 
ایــن شــوک ها، پیشــنهادات و راهبردهایــی بــا توجــه بــه راهکارهــای مطرح شــده عمومــی در ســطح کالن 

کشــورها و اقدامــات اجرایــی در ســطح کشــور بیــان شــده اســت.

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

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه شــیوع و گســترش ســریع بیمــاری حاصــل از ویــروس کوویــد-  19 
در سراســر جهــان بــا پیامدهــای ناخواســته همــراه خــود شــوک عظیمــی بــه اقتصــاد جهانــی وارد نمــوده 
اســت. وقتــی شــوک های اقتصــادی اتفــاق می افتــد الزم اســت ســه منبــع تشــکیل دهنده آن را از هــم 
تمایــز دهیــم کــه البتــه دو مــورد اول عینــی و ملمــوس هســتند و مــورد ســوم رفتــار افــراد در بازارهــای 

ــد: اقتصــادی را رغــم می زن

 GDP ــد ــه تولی ــادر ب ــاری ق ــتر بیم ــراد در بس ــه اف ــت چراک ــالمتی اس ــات س ــی از تبع ــوک ناش اول ش
نیســتند. دوم اثــرات اقتصــادی ناشــی از اقدامــات عمومــی و خصوصــی اســت چراکــه بســتن مــدارس و 
ــی  ــور ذهن ــه به ط ــوم آنچ ــد. س ــاد می کن ــا آن را ایج ــافرت ها و قرنطینه ه ــت مس ــا، محدودی کارخانه ه
ــوق شــوک های عرضــه  ــوارد ف ــد. به عبارت دیگــر م ــاق می افت ــا اتف ــان اپیدمی ه ــا در زم ــز همــه م در مغ
ــی  ــم در تمام ــش و ک ــه بی ــد، آنچ ــد می آورن ــاد را پدی ــن در اقتص ــره تأمی ــوک های زنجی ــا و ش و تقاض

ــت اســت. ــان قابل رؤی ــر جه ــای درگی اقتصاده

واژگان کلیدی: کووید-19، اقتصاد جهانی، عرضه و تقاضا، اپیدمی.
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عنوان: چالش ها و تنگناهای اصلی حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی، 
مبتنی بر اسناد باالدستی به ویژه قانون برنامة ششم توسعه

مجری: هاله فرزانه
ناظر: نرگس اکبرپورروشن

گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات
سال: 1399 

چکیده 
این گزارش به بررسی و شناسایی چالش ها و تنگناهای حوزه رفاه و تأمین اجتماعی می پردازد و تالش 
می کند تا  تصویری شفاف و دقیق از چالش های حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، اقدامات انجام شده در پاسخ به 

آن ها و همچنین انحراف های احتمالی از مسیر در نظر گرفته شده در برنامه ششم ارائه کند. 

در این گزارش با استفاده از روش فرا تحلیل ساختارمند اسناد موجود، که توسط تیم مجرب پژوهشی و با 
استفاده از منابع موجود و بهره گیری از نظرات متخصصان و کارشناسان این حوزه و با تشکیل چندین جلسه 

انجام شده است، به بیان مهم ترین چالش های حوزه رفاه و تأمین اجتماعی پرداخته شده است. 

درنهایت مهم ترین چالش ها و مسائل حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در سه حوزه زیر احصاء شده اند:

- مساعدت اجتماعی شامل حمایت های اجتماعی، آموزش های فنی و حرفه ای، مسکن، جوانان و زنان

- بیمه اجتماعی شامل حمایت های بیمه ای

- برنامه های بازار کار شامل سیاست های فعال بازار کار و کسب وکار و توسعه مشارکت بخش خصوصی و 
تعاونی

واژگان کلیدی: برنامه ششم توسعه، بیمه اجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی، بازارکار.
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عنوان: ادبیات  ارزیابی اکچوئریال بیمه درمان اجتماعی   

مجری: جواد طباطبایی منش

ناظر: شهرام غفاری- نرگس اکبرپور روشن

گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات

سال: 1399

چکیده

ایــن گــزارش بــا هــدف تولیــد یــک محتــوای علمــی یکپارچــه و نظام منــد و همچنیــن توســعه دانــش فنی 
ــال بیمه هــای درمــان اجتماعــی گــردآوری شــده اســت. درواقــع،  ــی اکچوئری ــا ســازوکار ارزیاب مرتبــط ب
هــدف ایــن گــزارش پاســخ بــه ایــن ســؤاالت اصلــی بــوده اســت کــه »تعریــف ارزیابــی اکچوئریــال درمــان 
چیســت« و »تهیــۀ گــزارش ارزیابــی اکچوئریــال درمــان بایــد مبتنــی بــر چــه اســتانداردها و روش هایــی 
ــام  ــی انج ــتاندارد و روش شناس ــات اس ــریح ادبی ــیر و تش ــل، تفس ــه تحلی ــزارش ب ــن گ ــد«.  در ای باش
ــای  ــی ترین حوزه ه ــی از چالش ــوان یک ــی، به عن ــان اجتماع ــۀ درم ــال بیم ــه ای اکچوئری ــبات حرف محاس

تعهــدی بیمه هــای اجتماعــی، پرداختــه شــده اســت. 
ــات  ــی و تجربی ــای تحقیق ــی، پروژه ه ــات تطبیق ــامل مطالع ــه ای، ش ــع کتابخان ــزارش از مناب ــن گ در ای
کاربــردی مســتند و موفــق موجــود در خصــوص ارزیابــی اکچوئریــال بیمــۀ درمــان اجتماعــی، اســتفاده 

شــده اســت. 
بــر اســاس دســتاوردهای ایــن مطالعــه هــر مــدل اکچوئریــال درمــان اجتماعــی معادلــه ای مالــی اســت که 
در آن بایــد بیــن هزینه هــا و درآمدهــا تــوازن وجــود داشــته باشــد. ایــن معادلــه بــرای تمــام سیســتم های 
بیمه هــای درمــان اجتماعــی، اعــم از سیســتم تــوازن درآمــد بــا هزینــه )PAYG، اندوختــه گــذاری کامــل و 
دوره هــای پوشــش بیشــتر از یــک ســال، معتبــر اســت. مزایــای درمانــی بیمه هــای اجتماعــی و بیمه هــای 
خصوصــی ماهیتــاً از نــوع مزایــای کوتاه مــدت هســتند کــه به صــورت مســتمر در دوره هــای زمانــی معیــن 
)معمــوالً ســاالنه( تأمیــن مالــی می شــوند. ارزیابی هــای اکچوئریــال بایــد همــواره بــر اســاس اســتانداردهای 
ــرای  مــورد تأییــد مراجــع رســمی و معتبــر اکچوئری هــا انجــام شــوند. ایــن اســتانداردها چک لیســتی ب
اَکچوئری هــا و دســتورالعملی مشــخص بــرای مخاطبــان بیرونــی ایــن طرح هــا شــامل حاکمیــت سیاســی، 
ــدادی از  ــن موضــوع، تع ــت ای ــه اهمی ــا توجــه ب ــط هســتند. ب ــر و مرتب ــا و ســایر نهادهــای مؤث دولت ه
ILO- ــال بیمــۀ درمــان اجتماعــی از مجموعــه رهنمودهــای ــی اکچوئری ــه ارزیاب ــوط ب اســتانداردهای مرب

ــزارش  ــی از گ ــدند. بخش ــه ش ــزارش ارائ ــن گ ــال )ASOP( در ای ــی اکچوئری ــتانداردهای فن FACTS و اس
حاضــر بــه تشــریح ســاختار یــک گــزارش اســتاندارد اکچوئریــال بیمــۀ درمــان اجتماعــی اختصــاص یافت. 
بیــان شــد کــه چنیــن گزارشــی بــه ترتیــب دارای پنــج بخــش اصلــی شــامل )1( خالصــۀ مدیریتــی؛ )2( 
مفاهیــم اقتصــادی، جمعیتــی و حکمرانــی؛ )3( تجزیه وتحلیــل وضعیــت موجــود و عملکــرد جــاری طــرح؛ 

)4( پیش بینی هــای اکچوئریــال؛ )5( نتایــج و پیشــنهادها و بخــش ضمایــم مرتبــط بــا آن اســت.

واژگان کلیدی:  ارزیابی اکچوئریال، بیمه های درمان اجتماعی، سیستم توازن درآمد با هزینه.
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عنوان: معرفی حرفة اکچوئری )لزوم بهره مندی از اکچوئری ها 
در بیمه های اجتماعی، بیمه های تجاری و بانک ها(

مجری: پدرام کامیاب
ناظر: هاله فرزانه- شیوا مهدی پور

گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات
سال: 1399 

چکیده 
این گزارش به معرفی حرفۀ اکچوئری و لزوم بهره مندی از اکچوئری ها در بیمه های اجتماعی، بیمه های 
تجاری و بانک ها می پردازد. ابتدا تالش می کند تا تاریخچه ای اکچوئری و بحثی در مورد چیستی آن ارائه 
کند. سپس به مهارت های موردنیاز یک اکچوئری و نقش آن در فضاهای حرفه ای مانند بیمه های تجاری، 
بانک ها و ... و فرایند تبدیل شدن به یک اکچوئری را تشریح می کند. درنهایت به وضعیت اکچوئری در جهان 

و ایران می پردازد.

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

بر اساس دستاوردهای این مطالعه علم اکچوئریال در ایران حداقل از منظر آکادمیک چندان نوپا نیست و 
قدمت حضور این علم به عنوان یک رشتۀ تخصصی دانشگاهی به بیش از دو دهه می رسد. این رشته که در 
ابتدا با نام دیگری آغاز به کار کرده بود در سال 1372 به سفارش بیمه مرکزی ایران، به طور رسمی توسط 
دانشگاه شهید بهشتی تهران راه اندازی گردید. اتفاق خوشایند بعدی در این زمینه ده سال بعد رخ داد، یعنی 
زمانی که این رشته در دانشکده اکو  دانشگاه عالمه طباطبایی تهران در مقطع کارشناسی ارشد پذیرای 
عالقه مندان این رشته گردید. ایجاد چنین بستر مناسبی در دو دانشگاه صاحب نام پایتخت، نوید یک شروع 
قدرتمند برای این رشته و در نگاه کلی تر برای حرفۀ اکچوئری در ایران و به طبع آن بخش های متأثر از آن 
)ازجمله صنعت بیمه، سازمان تأمین اجتماعی و نظام بانکی کشور( را می داد. امکان تحصیل دانشجویان 
عالقه مند به علم اکچوئریال در دو دانشگاه پایتخت ) به ویژه در دانشکده اکو که از مزیت تحصیل به زبان 
انگلیسی نیز سود می برد( پتانسیل به مراتب باالتری را برای شکوفایی این حرفه در کشور ایجاد نمود. اما 
صادقانه می توان گفت که تداوم این مسیر به شکوه آغاز آن نبوده است. رشته ای با سابقۀ حضور بیش از دو 

دهه در کشور، آن چنان که می بایست به جامعه،  شرکت ها و صنایع مخاطب آن معرفی نگردیده است.

واژگان کلیدی: علم اکچوئریال، بیمه های اجتماعی، حرفۀ اکچوئری.
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عنوان: بررسی ضرورت ارائه خدمات مراقبت های طوالنی مدت

مجری: هادی اسماعیل پورمقدم
ناظر: امیرتیمور پاینده

گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات

سال: 1399

چکیده

ایــن گــزارش بــه بررســی ضــرورت و نیــاز بــه ارائــه خدمــات مراقبت هــای طوالنی مــدت بــرای ســالمندان 
می پــردازد و ضمــن  بــرآورد هزینــه ارائــه خدمــات مراقبت هــای طوالنی مــدت؛ بــه پیش بینــی روندهــای 
ــای  ــدا نظریه ه ــزارش ابت ــن گ ــردازد. ای ــا می پ ــوع مراقبت ه ــن ن ــات ای ــه خدم ــرات هزین ــی تغیی آت
مطرح شــده پیرامــون ســالمندی و مشــکالت ناشــی از ســالمندی و ضــرورت نیــاز بــه مراقبت از ســالمندان 
ــدت در کشــورهای  ــای طوالنی م ــات مراقبت ه ــه خدم ــه بررســی و مطالع ــردازد ســپس ب ــه می پ در خان
ــه  ــرای ارائ ــی ب ــا و راهکارهای ــن کشــورها آموزه ه ــات ای ــر اســاس تجربی ــردازد و ب ــه می پ ــان و ترکی آلم

خدمــات مراقبــت ســالمندی در ایــران ارائــه می کنــد.

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

ــی  ــت، به طورکل ــان اس ــالمندان در جه ــت س ــریع در جمعی ــد س ــان دهنده رش ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
ــا  ــورهایی ب ــرات در کش ــن تغیی ــرعت ای ــت و س ــدن اس ــر ش ــال پی ــرعت در ح ــان به س ــت جه جمعی
ــا  ــان ب ــالمند جه ــت س ــد جمعی ــرخ رش ــر ن ــال های اخی ــت؛ در س ــتر اس ــط بیش ــم و متوس ــد ک درآم
ــوده اســت. از  ــرخ 112 % ب ــا ن ــی جهــان ب ــرخ رشــد جمعیــت کل ــر از ن 119 % به طــور قابل توجهــی باالت
طــرف دیگــر ایــن افــراد بــه علــت تغییــرات طبیعــی ناشــی از پیــری و وجــود بیماری هــای مختلــف ایــن 
ــالمت  ــی س ــتراتژی جهان ــتند. اس ــتی هس ــای بهداش ــات و مراقبت ه ــده خدم ــده عم دوران،  مصرف کنن
و ســالمندی، چارچــوب مناســبی بــرای کشــورهای مختلــف در نظــر گرفتــه اســت. ایــن اســتراتژی بــر 
تأمیــن پنــج هــدف اســتراتژیک شــامل متعهــد بــودن بــه اقدامــات ســالمت ســالمندی در هــر کشــور، 
ــالمندان،  ــای س ــا نیازه ــتی ب ــتم های بهداش ــویی سیس ــالمندان،  همس ــتدار س ــای دوس ــاد محیط ه ایج
توســعه سیســتم های پایــدار ماننــد مؤسســات، انجمن هــا و نهادهــای مختلــف بــرای ارائــه مراقبت هــای 
طوالنی مــدت و افزایــش رســیدگی بــه ســالمت ســالمندان،  نیــز تأکیــد دارد. تطابــق و ســازش بــا اثــرات 
برگشــت ناپذیر ناشــی از ســالمندی نرمــال و ســالمندی تــوأم بــا پاتولــوژی کــه احتیــاج بــه آمــوزش بیمــار 
و خانــواده اش دارد و پیشــگیری از  بــروز ناتوانــی و ســعی در حفــظ حداکثــر عملکــرد فــرد، درمان هــای 

ــه اجــزای توان بخشــی ســالمندی هســتند. ــص ازجمل ــکال در خصــوص نقای مدی

واژگان کلیدی:  سالمندی، خدمات سالمت، تأمین اجتماعی، مراقبت های طوالنی مدت.
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عنوان: اصالحات سن بازنشستگی انجام شده در کشورها از     
سال1393 تا 139۸

مجری: هاله فرزانه
ناظر: نرگس اکبرپور روشن

گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات
سال: 1399 

چکیده 
این گزارش به اصالح سن بازنشستگی در سیستم تأمین اجتماعی برخی از کشورها می پردازد. پس از بررسی 
گزارشات ISSA و گزارش »اصالحات اخیر بازنشستگی« OECD کشورهای روسیه،  ترکیه، اتریش،  چک، 
استرالیا،  دانمارک، انگلستان، مجارستان، ژاپن، یونان، ایتالیا،  ایرلند،آلمان، فنالند، مکزیک، هلند و لهستان 
در سال های 2014 تا 2019 تمهیداتی را در راستای اصالح سن بازنشستگی اندیشیده اند. در این گزارش 
برنامۀ بازنشستگی فعلی و منابع مالی این کشورها به همراه اصالح مرتبط با سن بازنشستگی موردنظر ارائه 

شده است.

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

بر اساس نتایج این مطالعه برخی از اصالحات مرتبط با سن بازنشستگی از سال 2014 تا 2017 عبارت اند 
از: افزایش یک بارۀ سن بازنشستگی از 65 به 67 سال در آلمان؛ افزایش سن بازنشستگی از 62 به 65 در 
سال 2016 در اتریش؛ افزایش یک بارۀ سن بازنشستگی از 60 به 65 سال و افزایش تدریجی از 65 به 67 
طی ۸ سال در انگلستان؛ افزایش یک بارۀ سن بازنشستگی زنان از 55 به 60 و مردان از 60 به 65 و افزایش 
تدریجی سن بازنشستگی مردان و زنان به 67 طی 10 سال در ایتالیا؛ افزایش سن بازنشستگی زنان از 5۸ 
و مردان از 60 به 65 طی 40 سال در ترکیه؛ افزایش مقرری سن بازنشستگی از 65 به 69 )هرسال 2 ماه( 
در سال 2017 در جمهوری چک؛ افزایش سن بازنشستگی برای متولدین 1954 به بعد از 63 به 65   در 
سال 2017 در فنالند؛  ایجاد یک صندوق بازنشستگی جدید بیمه بیمه شدگان 60 ساله یا بیشتر نزدیک به 

بازنشستگی )SBO( در مکزیک.

.ISSA، OECD ،واژگان کلیدی: اصالح سن بازنشستگی، تأمین اجتماعی، منابع مالی
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عنوان: پیامدها و ابعاد بازنشستگی پیش از موعد بر اقتصاد و 
صندوق های بازنشستگی

مجری: نرگس اکبرپور روشن- شیوا مهدی پور
ناظر: شیوا مهدی پور

گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات

سال: 1399

چکیده

ایــن گــزارش بــه بررســی ابعــاد مختلــف اقتصــادی و اجتماعــی بازنشســتگی پیــش از موعــد می پــردازد. 
ــرای اصالحــات در ســن و ســنوات بازنشســتگی  ــات کشــورهای منتخــب ب ــدا تجربی ــن راســتا، ابت در ای
ــه کشــورها در تناســب  ــا امیــد زندگــی، نشــان داده شــده کــه چگون مــرور شــده و از طریــق مقایســه ب
ــد.  ــداوم اصــالح می کنن ــای بازنشســتگی را به طــور م ــای صندوق ه ــی، پارامتره ــد زندگ ــش امی ــا افزای ب
ســپس، گــزارش بــا مــرور ســیر تطــور قوانیــن ِ مربــوط بــه ســن و ســابقۀ مــالک بازنشســتگی در ســازمان 
ــه دســت می دهــد کــه مســیری خــالف آنچــه تصــور می شــود، در ایــن  تأمیــن اجتماعــی، شــواهدی ب

حــوزه در کشــور طــی شــده اســت.

ایــن گــزارش بــا اســتفاده از روش مطالعــه اســنادی و کتابخانــه ای و تحلیــل داده هــای موجــود تهیــه شــده 
. ست ا

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهدکــه قوانیــن بازنشســتگی پیــش از موعد از یکســو بــا کاهــش درآمدهای 
صندوق هــای بیمــه ای و از ســوی دیگــر، بــا افزایــش هزینه هــای آن هــا، پایــداری مالــی صندوق هــا را بــه 
خطــر می اندازنــد .ایــن قوانیــن مغایــر بــا اصــول بیمــه ای و دقیقــاً معکــوس رونــد اصالحــات صندوق هــای 
بازنشســتگی در جهــان هســتند. قوانیــن بازنشســتگی پیــش از موعــد تبعــات ناشــی از ســالمندی جمعیت 
ــازار کار،  ــه ب ــا ورود مجــدد مســتمری بگیران ب ــن ب ــن قوانی ــد. ای ــد اقتصــادی را تشــدید می کن ــر رش ب
منجــر بــه گســترش بخــش غیررســمی می شــوند و بــه دلیــل تخصــص و ارزانــی نســبی ایــن نــوع نیــروی 
ــش  ــق کاه ــدت از طری ــن در بلندم ــن قوانی ــازند. ای ــدود می س ــان را مح ــغلی جوان ــای ش کار، فرصت ه
ــش  ــذا افزای ــتمری و ل ــای مس ــش هزینه ه ــتقیم و افزای ــای مس ــل مالیات ه ــت از مح ــای دول درآمده
مخــارج دولــت ناشــی از کمــک بــه صندوق هــا، اثــرات منفــی بــر بودجــه دولــت دارنــد کــه متعاقبــاً ممکن 
ــد اساســاً  ــت بازنشســتگی های پیــش از موع ــورم در کشــور باشــد. درنهای ــش ت ــه افزای اســت پیش زمین
بــا ماهیــت و مفهــوم بازنشســتگی، کــه بــا ســالمندی و عــدم توانایــی بــرای انجــام کار و فعالیــت پیونــد 

خــورده، در تضــاد هســتند.

واژگان کلیدی: بازنشستگی پیش از موعد، سنوات بازنشستگی، پایداری مالی صندوق ها، اصالحات  
صندوق های بازنشستگی.
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عنوان: سازمان تأمین اجتماعی و بحران کرونا: مروری بر 107 

اقدام سازمان تأمین اجتماعی در مواجهه با کووید 19
گروه بیمه های اجتماعی و محاسبات

مجری: نرگس اکبر پور  روشن
ناظر: روزبه کردونی

گروه: بیمه های اجتماعی و محاسبات
سال: 1399 

چکیده 
این گزارش به معرفی و طبقه بندی اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در مواجهه با کرونا می پردازد. در این 
گزارش، که به روزرسانی یکی از گزارش های پیشین مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی در این خصوص 
است، اهم اقدامات انجام گرفته توسط سازمان در پنج گروه کلی ارائه شده است. کنترل شیوع بیماری و قطع 
زنجیرۀ انتقال ویروس؛ خدمت رسانی به بیماران کووید- 19؛ حمایت از کسب وکارها، بنگاه های تولیدی و 
کارفرمایان؛ حمایت از کارگران و بیمه شدگان؛ و اقدامات آموزشی، فرهنگی و پژوهشی در مواجهه با کرونا 

ارائه شده است.

این گزارش با مطالعه اسناد موجود و بررسی میدانی اقدامات انجام شده در سازمان تأمین اجتماعی در 
مواجهه با کرونا، تهیه شده است.

این گزارش نشان داده می دهد که سازمان تأمین اجتماعی با حداقل 40 اقدام در حوزه کنترل شیوع بیماری 
و قطع زنجیرۀ انتقال ویروس؛ 21 اقدام در خدمت رسانی به بیماران کووید- 19؛ حداقل 10 اقدام در حوزه 
حمایت از کسب وکارها، بنگاه های تولیدی و کارفرمایان؛ 24  اقدام در حوزه  حمایت از کارگران و بیمه شدگان 
و 12 اقدام در حوزه  آموزشی، فرهنگی و پژوهشی، تاکنون حداقل 107 اقدام مؤثر در مواجهه با کرونا به 
انجام رسانده است و عالوه بر این، تعداد زیادی اقدام دیگر را برای این منظور در دستور کار خود دارد. 
سازمان، گرچه با انجام اقدامات ذکرشده در کاهش ابعاد و پیامدهای بحران نقش بسزایی داشته است، خود 
به عنوان بخش مهمی از اقتصاد، از شرایط بحرانی کنونی آسیب می پذیرد. عالوه به راین، اقدامات ذکرشده بر 
شدت میزان اثر طبیعی بحران بر سازمان افزوده است و این شرایط پایداری مالی سازمان را تهدید می کند. 

بااین وجود سازمان اقدامات خود را در راستای مواجهه با پیامدهای بحران کووید- 19 ادامه می دهد.

واژگان کلیدی: همه گیری، کووید- 19، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، خدمات سالمت.
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عنوان: اطالعات جامع در خصوص کرونا ویروس، عامل بیماری 
 )COVID-19(

مجری: عالیه پوردست
ناظر: رضا تویسرکان منش

گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

سال: 1399

چکیده

ــزرگ  ــای ب ــا، ویروس ه ــا ویروس ه ــردازد. کرون ــد می پ ــای جدی ــروس کرون ــی وی ــه معرف ــزارش ب ــن گ ای
ــانی آن  ــوع انس ــوده و ن ــوز ب ــای زئون ــل بیماری ه ــز عام ــه ج ــتند ک ــاوی RNA هس ــش دار و ح و پوش
ــوزادان نقــش  ــی هســت و در ایجــاد گاســتروانتریت )اســهال و اســتفراغ( ن عامــل ســرماخوردگی معمول
داشــته اســت. تاکنــون 6 نــوع از کرونــا ویروس هــا باعــث ایجــاد بیمــاری در انســان شــده و ایــن کرونــا 
ویــروس جدیــد 2019 هفتمیــن نــوع بیمــاری زا در انســان بــوده اســت. ویــروس جدیــد کرونــا خاصیــت 
ــال  ــوع ســاده تر آن دارد و درعین حــال از ســرعت انتق ــه ن ــی و کشــندگی بیشــتری نســبت ب بیماری زای
بیشــتری برخــوردار اســت کــه باعــث همه گیــری ابتــالی بــه ایــن ویــروس در سراســر جهــان شــده اســت. 
ایــن همه گیــری بــزرگ )پاندمــی(، باعــث پــر شــدن تخت هــای بیمارســتانی، خســتگی مفــرط تیم هــای 
درمانــی، کمبــود شــدید وســایل حفاظــت فــردی، ابتــدا کارکنــان بیمارســتان، کمبــود نیــروی انســانی و 
ــاه  ــروس در آخــر  بهمن م ــن وی ــا شــده اســت. ای ــر کشــورهای دنی ــی در اکث گســترش بیمــاری و نگران

139۸ بــر اســاس اعــالم رســمی وارد ایــران شــده اســت

گــزارش ابتــدا توضیحاتــی در مــورد نــوع ویــروس، منشــأ آن، نحــوه گســترش و عالئــم و دیگــر یافته هــای 
ــه  ــه ایــن ویــروس ارائ ــرای پیشــگیری از ابتــال ب ــه می کنــد. ســپس توصیه هایــی کلــی ب بالینــی آن ارائ
ــتری و  ــرپایی و بس ــخیصی-درمانی س ــات تش ــاری، خدم ــوارد بیم ــف م ــه تعری ــه ب ــد. در ادام می کن
ــوی  ــرای شستش ــتورالعمل هایی ب ــپس دس ــردازد. س ــزل می پ ــاران در من ــن بیم ــاص ای ــای خ مراقبت ه
ــرای  ــاص ب ــتورالعمل های خ ــه ای، دس ــای تغذی ــی، توصیه ه ــع گندزدای ــه مای ــت ها، تهی ــح  دس صحی
ــای  ــروس در محیط ه ــن وی ــه ای ــالی ب ــرای پیشــگیری از ابت ــکات آموزشــی ب ــر ن ــاردار و دیگ ــادران ب م
مختلــف، ارائــه می کنــد. در انتهــا تــالش شــده اســت تــا پاســخ هایی علمــی بــرای ســؤاالت متــداول در 

ایــن حــوزه ارائــه شــود.

واژگان کلیدی: کرونا ویروس، کووید-19، همه گیری. 
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عنوان:  ارائه پیشنهادات سیاستی کنترل یا کاهش اثر تغییر 
اقلیم بر سالمت در ایران

مجری: گیتی بهرامی
ناظر: زهرا ترکاشوند

گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت
سال: 1399 

چکیده 
تغییر اقلیم به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سالمت انسان ها تأثیرگذار است به طوری که یکی از عوامل مؤثر 
بر سالمت فیزیکی، اجتماعی و روانی گروه ها، مسائل مربوط به محیط زندگی آن ها هست و  این مطالعه با در 
نظر گرفتن تغییرات اقلیمی در ایران و شرایط خاص آن به بررسی و شناسایی پیامدهای سالمت این تغییرات 
می پردازد و تالش می کند با استفاده از شناسایی ریسک های سالمتی تغییر اقلیم در ایران برای کاهش و یا 

کنترل آن ها پیشنهادهایی ارائه کند.

این مطالعه از روش کیفی مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و بررسی مقایسه ای استفاده می کند. 

نتایج تطبیقی این طرح نشان می دهد که بسیاری از اقدامات در برنامه راهبردی سازگاری با تغییر اقلیم در 
بخش بهداشت ناکافی بوده اند. برای هریک از حوزه های مربوط به خطرات تغییر اقلیم اقداماتی پیشنهادی 
از قبیل ایجاد پایگاه اطالعات بیماری های در دسترس و شفاف و همچنین تهیه نقشه ملی آسیب پذیری 
ناشی از افزایش دما، ارتقاء دسترسی به امکانات ارتباطاتی برای همه به منظور توسعه مشارکت مردمی، ارتقاء 
دانش در بخش سالمت و تغییر اقلیم، توسعه مراکز تحقیقات سالمت و تغییر اقلیم در دانشگاه ها، افزایش 
منابع موردنیاز، تقویت اطالعات و برنامه ها در شغل های پرخطر، توسعه و گسترش روابط درزمینۀ مدیریت 
تغییر اقلیم، استفاده از تجارب جهانی، توسعه بخش های بیمارستانی مرتبط با بیماری های واگیر در مناطق 
آسیب پذیر در برابر افزایش دما، توسعه سیستم های ارتباطاتی برای ارسال هشدار در هنگام افزایش اشعه 
فرابنفش در مناطق آسیب پذیر، تقویت آموزش نیروی انسانی متخصص درزمینۀ بیماری های قلبی عروقی، 

تنفسی، سوءتغذیه، اسهال، چاقی و نوزادان در مناطق آسیب پذیر ارائه شدند.

واژگان کلیدی: تغییرات اقلیمی، سالمت روانی، پایگاه اطالعات، نقشه ملی آسیب پذیری.
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مجری: سید وحید میره بیگی
ناظر: شروین مشایخی

گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری
سال: 1399

چکیده 
ــا و  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
فرهنگ ســازمانی )EVC( در راســتای ایجــاد سیســتم های رفتــاری شایســته کارکنــان در ســازمان تأمیــن 
ــا، در  ــدم انســجام بخش ه ــه ع ــی ای ازجمل ــرادات کل ــای روش شــناختی و ای ــی«، دارای نقص ه اجتماع
ــدول و  ــورت ج ــا به ص ــه یافته ه ــوع کار، ارائ ــای متن ــن بخش ه ــرار نگرفت ــش ق ــدِف پژوه ــِت ه خدم
ــوده اســت همچنیــن کدهــای رفتــاری تدویــن شــده نیــز  خالــی از بحــث و تفســیر، و مــوارد دیگــر ب
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.

واژگان 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« 
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عنوان: ارزیابی و آسیب شناسی طرح پزشک خانواده شهری در 
استان های فارس و مازندران - مرور سیستماتیک

مجری: علیرضا حیدریان
ناظر: عبدالواحد خدامرادی

گروه: سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

سال: 1399

چکیده

ــارس و  ــتان های ف ــواده در اس ــک خان ــرح پزش ــرای ط ــی اج ــی و آسیب شناس ــه ارزیاب ــش ب ــن پژوه ای
ــرح پزشــک  ــذاری ط ــا اثرگ ــط ب ــاالت مرتب ــام مق ــدا تم ــن پژوهــش در ابت ــردازد.  در ای ــدران می پ مازن
خانــواده در ایــران بــه زبــان فارســی و انگلیســی گــرد آوری شــده اســت و از مجمــوع 5 پایــگاه داده ای، 
334 مقالــه موردبررســی قــرار گرفتــه اســت کــه از ایــن میــان، 63 مقالــه واجــد شــرایط الزم بــرای ورود 
بــه مطالعــه بودنــد و بــرای ارزیابــی نهایــی مورداســتفاده قــرار گرفته انــد. در ایــن پژوهــش طــرح پزشــک 
ــواده شــهری از 15 منظــر )پوشــش جمعیــت، الگــوی مراجعــات ، الگــوی نسخه نویســی، هزینه هــا،  خان
نظــام ارجــاع  و ســطح بندی خدمــات، انتقــال خدمــات بــه ســطح پزشــکان عمومــی، قابلیت هــای بالقــوه 
ــه  ــع انســانی، پرداخــت از جیــب بیمه شــدگان، ســطح دسترســی ب طــرح، شــاخص های بهداشــتی، مناب
خدمــات، زیرســاخت ها، رضایتمنــدی و مقبولیــت، فرهنگ ســازی ، اطالع رســانی  و آمــوزش، نظــر 

ــه اســت. ــرار گرفت ــی ق ــورد ارزیاب ــدات( م ــف و تهدی ــاط ضع ــا، نق صاحب نظــران،  چالش ه

این مطالعه با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و تحلیل محتوای کمی انجام گرفته است. 

ــواده شــهری علیرغــم کاســتی ها و  دســتاوردهای ایــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه طــرح پزشــک خان
چالش هایــی کــه در خــود دارد دســتاوردهای مناســبی را بــرای حــوزه ســالمت بــه دنبــال داشــته باشــد. 
اتخــاذ سیاســت های بیمــه ای مناســب جهــت همراهــی مشــروط بــا طــرح می توانــد منافــع ســازمان های 

بیمه گــر را نیــز در ایــن امــر بــه دنبــال داشــته باشــد.

واژگان کلیدی: طرح پزشک خانواده، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه های درمانی، استان فارس، مازندران. 
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مجری: سعیده گراوند
ناظر: روزبه کردونی

گروه: نظرسنجی و افکارسنجی
سال: 1399 

چکیده 
ــروس  ــرات وی ــورد اث ــادی در م ــرروزه نظرســنجی های زی ــاً ه ــد-19 تقریب ــروس کووی ــری وی ــا همه گی ب
کرونــا بــر زندگــی مــردم انجــام می شــود. ایــن گــزارش بــه  بررســی و فراتحلیــل برخــی از نظرســنجی ها 
ــاد  ــون بنی ــاتی همچ ــنجی مؤسس ــی نظرس ــش خارج ــردازد در بخ ــور می پ ــارج از کش ــل و خ در داخ
ــای  ــن گزاره ه ــت و مهم تری ــده اس ــی ش ــزر، Abacus Data و Reconnect research  بررس ــواده کای خان
آن هــا اســتخراج شــده اســت. در بخــش داخلــی نیــز نظرســنجی معاونــت اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری 
ــرار گرفتــه  ــب دو مــوج موردمطالعــه ق ــای محمــد فاضلــی  در قال ــب ســه مــوج و نظرســنجی آق در قال
ــن گــزارش  ــی ای ــن و بخش هــا آن هــا گــزارش شــده اســت. در بخــش پایان ــن عناوی اســت کــه مهم تری
مطالعــٔه مــوردی از کشــور پاکســتان ارائــه شــده اســت کــه نتایــج آن برگرفتــه از نظرســنجی مؤسســه 

گالــوپ پاکســتان اســت.  
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 گذشــت زمان 
میــزان اطالعــات مــردم در مــورد ویــروس کرونــا افزایــش یافتــه اســت و اکثریــت مــردم پیش بینی هــای 
ــرای مثــال در ایاالت متحــده ایــن آگاهــی  ــد. ب ــه ای در مــورد رفــع ســریع ایــن مشــکل ندارن خوش بینان
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 درصــد رســیده اســت. بــر اســاس 
نتایــج نظرســنجی محمــد فاضلــی، ذهنیــت اکثریــت پاســخگویان )60,2 درصــد( طول بحــران کرونــا را دو 
تــا ســه مــاه بــرآورد می کنــد. بیــش از نیمــی از جامعــه )53٫7 درصــد( ســه و بیــش از ســه مــاه درگیــری 
ــول  ــرای ط ــاه ب ــش از دو م ــرآوردی بی ــخ گویان ب ــد پاس ــر دارد، ۸4٫1 درص ــا را مدنظ ــران کرون ــا بح ب
کشــیدن بحــران کرونــا دارنــد. ازنظــر مــردم تهــران عــدم کنتــرل ورودی از کشــور چیــن، مدیریــت ضعیف 
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 پاییــن اســت. به طوری کــه 46,7 درصــد از شــهروندان بــه میــزان کــم و 
خیلــی کــم و 7, 25 درصــد بــه میــزان زیــاد و خیلــی زیــاد بــه آمــار رســمی منتشــر شــده اعتمــاد دارنــد.

واژگان کلیدی: ویروس کرونا، فراتحلیل، نظرسنجی، گالوپ، ایاالت متحده، پاکستان.

عنوان: فراتحلیل نظرسنجی های داخلی و خارجی مرتبط با 
شیوع بیماری کرونا
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مجری: زهرا نوروزی
ناظر: روزبه کردونی

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
درصــد افزایــش یافتــه اســت. در همیــن دوره، نســبت کشــورهای مناطــق کمتــر توســعه یافته بــا 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 )6۸ درصــد( اقداماتــی 
انجــام داده انــد. سیاســت های افزایــش حداقــل ســن بازنشســتگی یــا افزایــش ســهم حق بیمــه تأمیــن 
اجتماعــی کارگــران، یــک سیاســت بســیار متــداول در برخــی از کشــورها بــوده اســت )32 درصــد(. در 
ــواده  ــزی خان ــت مســتقیم از برنامه ری ــت بزرگــی از کشــورها )۸4 درصــد( حمای ــان، اکثری ســطح جه
ــت از  ــه 12 دول ــد، درحالی ک ــه می دهن ــتقیم ارائ ــتیبانی غیرمس ــور پش ــورها در 1۸ کش ــتند. کش داش

ــد. ــتیبانی نمی کردن ــواده پش ــزی خان برنامه ری

واژگان کلیدی: سیاست پژوهی، جمعیت، باروری، آینده پژوهی، مرگ ومیر. 

عنوان: الزامات افزایش جمعیت در آینده کشور و نگاهی به 
سیاست های مشابه در کشورهای منتخب
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مجری: علیرضا ذاکری
ناظر: مهدی سلیمانیه

گروه: نظرسنجی و افکارسنجی 
سال: 1399

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 ۸0، 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.

واژگان کلیدی: امید به آینده، تغییرات اجتماعی، فردگرایی خودخواهانه، نا امیدی اجتماعی.

عنوان: روند تغییرات امید به آینده در جامعه ایران            
در سی سال اخیر
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مجری: سینا چگینی
ناظر: محمد عادلی

گروه: نظرسنجی و افکارسنجی
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

واژگان کلیدی: رفــاه، تأمیــن اجتماعــی، تحــوالت رفاهــی، سیاســت گذاری اجتماعــی، رصــد، 
لمللی.  ی بین ا نه ها ســا ر

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



328

سی
شنا

کار
ی 

ها
ش 

زار
 گ

مجری: علی محمد سیاهکارزاده
ناظر: روزبه کردونی

گروه: رصد و ارزیابی
سال: 1399

چکیده
ــدگان در ســامانه  ــام کنن ــن ویژگی هــای ثبت ن ــا بررســی و توصیــف برخــی از مهم تری ــن گــزارش ب ای
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 دســت دادنــد. 
بــا توجــه بــه اینکــه تعــدادی از ایــن افــراد در شــمول قانــون بیــمٔە بیــکاری قــرار داشــتند و متقاضــی 
ــت  ــن ثب ــامانه آنالی ــی س ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــد، وزارت تع ــکاری بودن ــمٔە بی ــرری بی ــت مق دریاف
درخواســت بیمــه بیــکاری را بــرای جلوگیــری از مراجعــه حضــوری متقاضیــان بــه ادارات کل اســتانی 
ــکاری  ــان بیمــه بی ــب، متقاضی ــرد. به این ترتی ــدازی ک ــا راه ان ــظ ســالمت آن ه ــی و حف ــز کاریاب و مراک
می توانســتند بــا مراجعــه بــه ســامانه bimebikari.mcls.gov.ir درخواســت خــود را ثبــت و به صــورت 
ــزار و 4۸7  ــداد ۸71 ه ــامانه، تع ــن س ــات ای ــاس اطالع ــر اس ــد. ب ــری کنن ــی آن را پیگی الکترونیک
نفــر، کــه از اســفندماه 139۸ تــا 31 اردیبهشــت ماه 1399 بیــکار شــده بودنــد، بــرای دریافــت بیــمٔە 
بیــکاری در ســامانه ثبت نــام کردنــد. بدیهــی اســت کــه بســیاری از ایــن افــراد در پاالیش هــای بعــدی 

ــده اند.  ــناخته ش ــمول ش غیرمش

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

ــم و 7۸  ــرارداد دائ ــدگان دارای ق ــام کنن ــد ثبت ن ــه 22 درص ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
درصــد دارای قــرارداد موقــت هســتند. 61,3 درصــد در بخــش خدمــات، 33/2 درصــد در بخــش 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 16۸404 ،۸۸934 ،74975 ،57634 و 51۸34 نفر، 
بیشــترین تعــداد ثبت نام شــدگان در ســامانه بیمــه بیــکاری را بــه خــود اختصــاص داده انــد. اســتان های 
اصفهــان، فــارس و زنجــان بــه ترتیــب بــا 12/۸ درصــد، 10/12 درصــد و 9/65 درصــد بیشــترین نســبت 
ثبت نام شــدگان بــه جمعیــت تحــت پوشــش ســازمان تأمیــن اجتماعــی را بــه خــود اختصــاص داده انــد. 
75,5 درصــد از افــراد ســاکن مناطــق شــهری و 20/1 درصــد ســاکن مناطــق روســتایی هســتند. از میــان 
ایــن افــراد، معــادل 1/3 درصــد دارای معلولیــت تحــت پوشــش ســازمان بهزیســتی هســتند و 11۸7 نفــر، 

معــادل 0/14 درصــد، دارای بیمــاری خاصــی هســتند.
واژگان کلیدی: کووید-19، بیمه بیکاری، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، 

متقاضیان بیمۀ بیکاری.

عنوان: سیمای ثبت نام کنندگان درخواست بیمة بیکاری مشمول 
قانون بیمة بیکاری در سامانة ثبت درخواست بیمه بیکاری 
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عنوان: نظرسنجی از شهروندان پیرامون برخی ابعاد اجتماعی و 
اقتصادی شیوع ویروس کرونا در استان خوزستان

مجری: سعیده گراوند

ناظر: مهدی سلیمانیه

گروه: نظرسنجی و افکارسنجی

سال: 1399

چکیده

ایــن گــزارش بــه نظرســنجی از شــهروندان خوزســتانی پیرامــون برخــی ابعــاد اجتماعــی و اقتصادی شــیوع 
ویــروس کرونــا در اســتان خوزســتان می پــردازد. در ایــن نظرســنجی تــالش شــده اســت تــا برخــی ابعــاد 
مهــم اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی مربــوط بــه شــیوع ایــن بیمــاری عالم گیــر در این اســتان شناســایی 
ــرای مداخــالت  ــه ب ــالش شــود زمین ــج از آن، ت ــای منت ــا و تحلیل ه ــن داده ه ــا اســتفاده از ای شــود و ب
جامعه محــور باهــدف کاهــش آســیب های ایــن پدیــده چندبعــدی از ســوی سیاســت گذار فراهــم گــردد.

در ایــن پژوهــش از روش پیمایشــی از نــوع تلفنــی اســتفاده شــده اســت. جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش 
شــامل تمــام زنــان و مــردان بــاالی 15 ســال ســاکن در اســتان خوزســتان اســت کــه و690 نفــر مصاحبــه 

تلفنــی انجــام شــده اســت. 

ــوار 73 درصــد پاســخگویان  ــه خان ــزان هزین ــر اســت: می ــه شــرح زی ــن پژوهــش ب ــج ای ــن نتای مهم تری
خوزســتانی بــاالی چهــار میلیــون تومــان در مــاه اســت. حــدود 50 درصــد مــردم خوزســتان بــر اســاس 
نتایــج ایــن نظرســنجی معتقدنــد کــه خریــد لــوازم بهداشــتی بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا باعث شــده 
اســت تــا هزینه هــای روزمــره آن هــا بــه مقــدار زیــادی افزایــش یابــد. حــدود نیمــی از پاســخگویان بــر 
ایــن باورنــد کــه براثــر شــیوع ویــروس کرونــا، 30 درصــد درآمدشــان را در خوزســتان از دســت داده انــد. 
ــده  ــیب دی ــا آس ــیوع کرون ــل ش ــه دلی ــان ب ــه کسب وکارش ــد ک ــراز کرده ان 44 درصــد از پاســخگویان اب
اســت. 64درصــد مــردم خوزســتان بــه عملکــرد کادر درمانــی بیمارســتان های خوزســتان در مقابلــه بــا 

ویــروس کرونــا اعتمــاد زیــادی دارنــد.

واژگان کلیدی: کرونا، همه گیری، خوزستان، کادر درمان. 
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عنوان:  طراحی مدل بهینة توسعه اجتماعی صندوق 
بازنشستگی کشوری

تهیه و تدوین: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
ناظر: صندوق بازنشستگی کشوری و مؤسسه راهبردی بازنشستگی صبا

گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری
سال: 1400 

چکیده 
این گزارش به موضوع مسئولیت اجتماعی و پایداری آن در صندوق بازنشستگی کشوری می پردازد و تالش 
می کند تا ضمن بررسی اثرات افزایش رضایت و اعتماد بازنشستگان بر تحقق سیاست های رفاه اجتماعی 
وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی راهکارهایی برای افزایش سطح رضایتمندی و اعتماد بازنشستگان ارائه کند 
و دریابد که چه ترکیبی از خدمات می تواند حداکثر رضایتمندی و اعتماد را در نزد بازنشستگان ایجادکند و 

چه ابزارها و بسترهایی جهت ارائه خدمات ایجادکننده رضایت و اعتماد موردنیاز است.

این پژوهش با استفاده از مطالعه اسناد و تحلیل داده های موجود انجام شده است. 

نتایج این مطالعه نشان می دهد که آنچه بازنشستگان به عنوان فعاالن زیست نظام بازنشستگی خواهان به 
دست آوردن آن هستند عبارت اند از : بازدهی مطلوب حاصل از سرمایه گذاری، کیفیت زندگی و توانگری. 
این سه جریان ارزش گویای ابعاد اقتصادی و اجتماعی فعالیت های صندوق است. ابعاد اجتماعی فعالیت 
صندوق عمدتاً در خلق ارزش برای ذینفعان در دو بعد توانگری و بهبود کیفیت زندگی قرار می گیرد. بنابراین 
صندوق باید به منظور خلق ارزش اجتماعی برای ذینفعان و فعاالن زیست نظام بر روی ارتقاء سطح توانگری 

و کیفیت زندگی متمرکز شود.

واژگان کلیدی: مسئولیت اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، توسعه اجتماعی، پایداری.
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مجری: سید حسین محققی کمال
ناظر: یکتا آشوری

گروه: رصد و ارزیابی
سال: 1400

چکیده
اجتماعی  رفاه  می پردازد.  ترکیبی  شاخص های  از  استفاده  با  ایران  در  اجتماعی  رفاه  ارزیابی  به  طرح  این 
یک مفهوم چندبعدی است، برای ارزیابی آن نیز بایستی از ابزارهای سنجش مفاهیم چندبعدی مانند رفاه 
اجتماعی، شاخص های ترکیبی (Composite indicators) استفاده کرد. در این گزارش، ابتدا شاخص ترکیبی 
رفاه اجتماعی با استفاده از متدولوژی ساخت شاخص های ترکیبی در ده گام متوالی تدوین شد. سپس روند 
شاخص رفاه اجتماعی و ابعاد آن )بهزیستی و فالکت( در طی سه دهه اخیر از سال 136۸ تا 139۸ اندازه گیری 
شد. همچنین برای بررسی قدرت تبیینی شاخص جدید، شاخص رفاه سن محاسبه و با شاخص ترکیبی 
مطالعه حاضر مقایسه شد. درنهایت، تغییرات رفاه اجتماعی طی شش برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی بعد 

از انقالب و چهار دولت سازندگی، اصالحات، عدالت محور و تدبیر و امید بررسی و مورد مقایسه قرار گرفت.
این طرح با استفاده از روش تحلیل داده های موجود و تحلیل ثانویه انجام گرفته است.

بر اساس یافته های این پژوهش، شاخص رفاه اجتماعی ایران نوسانات گسترده ای را طی 31 سال گذشته 
پشت سر گذاشته است. عالوه بر این، به ترتیب بهترین و بدترین وضعیت رفاهی به سال های 1396 و 136۸ 
مربوط می باشد. درمجموع،  نرخ بیکاری و تورم باال، توزیع نابرابر درآمد، بهره وری پائین نیروی کار، اتالف منابع 
و سرمایه های انسانی و مادی ازجمله نشانه های توسعه یافتگی پائین و درنتیجه بهره مندی پائین افراد از رفاه 
اجتماعی مطلوب می باشد. به همین دلیل، پایش تحوالت رفاه اجتماعی به صورت طولی )در طی سال های 
مختلف( و اکولوژیک )به صورت منطقه ای و استانی( بایستی به دقت و با حساسیت باال موردتوجه و تأکید قرار 
گیرد. در این راستا،  اصالح نظام مالیاتی در جهت باز توزیع بهینه درآمد و ثروت، اصالح نظام بانکی کشور 
در جهت افزایش کارایی و هدایت نقدینگی به بخش تولید، گسترش پوشش و کیفیت نظام تأمین اجتماعی، 
هدفمندسازی یارانه ها و استفاده از یارانه های مشروط، گسترش و تقویت فعالیت تعاونی ها و... می تواند در 

افزایش رفاه اجتماعی جامعه نقشی کلیدی داشته باشد.
واژگان کلیدی: رفاه اجتماعی، شاخص ترکیبی، ایران، بهزیستی، فالکت، برنامه های توسعه.

عنوان: سنجش شاخص ترکیبی رفاه اجتماعی ایران طی         
سه دهه اخیر
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مجری: راضیه شامخ نیا
ناظر: مرتضی خوش آمدی- مهدی امیدی

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

واژگان کلیدی: همه گیری کووید-19، پساکرونا، سالمت، مراقبت های بهداشتی.

عنوان: جهان پس از کرونا: سالمت و مراقبت های بهداشتی
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مجری: سید علی محمد کامران راد 
ناظر: مرتضی خوش آمدی- مهدی امیدی

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.

واژگان کلیدی: همه گیری کرونا، پساکرونا، حکمرانی، روابط بین الملل، جهانی شدن.

عنوان: جهان پس از کرونا: حکمرانی، دولت و سیاست
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مجری: محمود ایرانی فرد
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

واژگان کلیدی: همه گیری کووید-19، پساکرونا، اقتصاد اجتماعی، سناریوهای آینده.

عنوان: جهان پس از کرونا: اقتصاد اجتماعی
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مجری: راضیه شامخ نیا
ناظر: مرتضی خوش آمدی- مهدی امیدی

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 
ــازار کار و بخــش خصوصــی و حتــی ســازمان های  چشــم انداز کوتاه مــدت و دوری از آینده نگــری در ب
زیرمجموعــۀ 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

واژگان کلیدی: همه گیری کووید-19، پساکرونا، رفاه اجتماعی، بازارکار، سیاست های حمایتی.

عنوان: جهان پس از کرونا: کار و تأمین اجتماعی
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مجری: علی دینی ترکمانی- زهرا نوروزی
ناظر: مهدی امیدی
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

واژگان کلیدی: همه گیری کرونا، نابرابری، اقتصاد سیاسی، مبارزه با فقر.

عنوان: نابرابری و مخاطرات بیش تر"جامعة در ریسک" 
برای فقرا
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مجری: محمود ایرانی فرد
ناظر: مرتضی خوش آمدی- مهدی امیدی

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

واژگان کلیدی: همه گیری کووید-19، پساکرونا، اقتصاد کالن، سناریوهای آینده.

عنوان: جهان پس از کرونا: اقتصاد کالن جهانی
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مجری: محمود ایرانی فرد
ناظر: مرتضی خوش آمدی- مهدی امیدی

گروه: آینده پژوهی
سال: 1400

چکیده
ایــن گــزارش بــه بحــث تغییــرات و تحــوالت حــوزه فنــاوری در دوران همه گیــری کوویــد-19 و 
در دوران پســاکرونا می پــردازد و مباحثــی را در مــورد واقعیــت جدیــد همه گیــری فن آوری هــای 
ــرم،  ــم انداز پلتف ــد: چش ــری جدی ــال، راهب ــای دیجیت ــاری فن آوری ه ــرش اجب ــال، پذی دیجیت
ــتی:  ــات محیط زیس ــش الزام ــال، افزای ــاد دیجیت ــت و اعتم ــال، امنی ــی دیجیت ــاد سیاس اقتص
ــرح  ــال مط ــی دیجیت ــن اجتماع ــال و تأمی ــی دیجیت ــٔه جهان ــهرها، جامع ــازی ش ــمند س هوش

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

ــی در مــورد آینــده تحــوالت فنــاوری در دوران  ــه ســه ســناریوی احتمال ــج ایــن مطالعــه ب نتای
ــی  ــادی فعل ــود اقتص ــن آوری از دل رک ــد ف ــوج جدی ــناریوی اول م ــردازد. در س ــاکرونا می پ پس
ــی  ــا جهان ــورت ب ــرد. دراین ص ــد ک ــون خواه ــرن 21 را دگرگ ــدٔه ق ــت و آین ــد خاس ــر خواه ب
ــن  ــد متضم ــخصی دارد و می توان ــد مش ــران و قواع ــا، بازیگ ــه کران ه ــم ک ــزه مواجهی دیجیتالی
آزادی، برابــری و حفــظ ارزش هــای انســانی باشــد. در ســناریوی دوم گرچــه اکنون تحوالت ســریع 
ــش  ــا افزای ــج ب ــا به تدری ــراه شــده اســت، ام ــی هم ــا اســتقبال عموم ــال ب ــای دیجیت فن آوری ه
ــی، موجــی  ــازمان های دولت ــز س ــلطٔه شــرکت ها و نی ــش س ــاً افزای ــا و نهایت ــا، کنترل ه نظارت ه
ــکالتی را  ــد مش ــه می توانن ــاد ک ــد افت ــه راه خواه ــی ب ــردی و جمع ــزون ف ــای روزاف از نگرانی ه
بــرای توســعٔه ایــن فن آوری هــا ایجــاد کننــد. در ســناریوی ســوم بــا پایــان گرفتــن همه گیــری 
ــی  ــش نگران ــه افزای ــرکت ها و درنتیج ــا و ش ــی دولت ه ــدرت کنترل ــش ق ــا افزای ــژه ب و به وی
ــب  ــت کم نامناس ــا دس ــرف ی ــال بی مص ــای دیجیت ــد فن آوری ه ــل جدی ــادی، نس ــهروندان ع ش
ــروز مقاومت هــای اجتماعــی گســترده و  ــه معنــای ب ــن ب ــه نظــر خواهــد رســید. ای و ناموجــه ب

ــود. ــن آوری خواهــد ب ــی در حیطه هــای اقتصــاد، سیاســت و ف ــی و کل ــرات جزئ ــاً تغیی نهایت

ــناریوهای  ــال، س ــای دیجیت ــاوری، فض ــاکرونا، فن ــد-19، پس ــری کووی ــدی: همه گی واژگان کلی
آینــده.

عنوان: جهان پس از کرونا: فناوری های جدید
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مجری: امیر سینا جیرفتی
ناظر: مهدی امیدی
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
واژگان کلیدی: بالک چین، پول های رمزنگاری شده، ارز دیجیتال.

عنوان: بالک چین: آنچه مدیران باید بدانند
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مجری: رضا کیان
ناظر: یکتا آشوری

گروه: رصد و ارزیابی
سال: 1400

چکیده
ــردازد.   ــه مطالعــه و بررســی الیحــه بودجــه ســال 1400 و تبصــره 14 ایــن الیحــه منــی پ ایــن طــرح ب
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 بــا 
آن مواجــه اســت، انتظــارات تورمــی  در ســطح جامعــه افزایــش قابل توجهــی پیــدا کــرده اســت. 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 المللــی تقویــت شــود و در درجــٔه 
دوم، بــا مدیریــت منابــع و مصــارف و کاهــش کســری بودجــه از فشــار تــورم و انتظــارات تورمــی جامعــه 
کاســته شــود. ایــن گــزارش ابتــدا به صــورت کلــی الیحــٔه پیشــنهادی دولــت و منابــع و مصــارف آن را در 
ــرٔه 14  ــاص تبص ــورت خ ــه به ص ــرار داده و در ادام ــل ق ــورد تحلی ــال های 139۸-1399م ــا س ــه ب مقایس

ــرار می دهــد. الیحــٔه بودجــٔه ســال 1400 موردبررســی ق
این گزارش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. 

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه در بودجــه ســال 1400 در بعــد تغییــرات کمــی، مصــارف هدفمنــدی 
به طورکلــی 24 درصــد نســبت بــه ســال 1399 رشــد داشــته اند کــه ردیف هــای 17، 16 و زیــر ردیــف 25-7 
بــه ترتیــب بــا 2۸2، ۸2 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 جــدول 
9 قانــون بودجــه میــزان 6,500 میلیــارد ریــال بودجــه دریافــت می کــرده اســت در الیحــهٔ 1400 بــه 24,۸00 
میلیــارد ریــال رســیده اســت. یارانــه »نــان و خریــد تضمینــی گنــدم« و »بیمه تکمیلــی درمــان ایثارگــران« نیز 
افزایــش قابل توجهــی داشــته اند. برخــالف آن، ردیف هــای 11، 12، 13، 14 و 22 به ماننــد قانــون 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 معلولین ثابــت مانده 
اســت. از طــرف دیگــر، ردیــف » تولیــد و اشــتغال )بند الــف تبصــرهٔ 1۸(، حمایت از کســب وکارهای آســیب دیده 
ــا و حمل ونقــل ریلــی« کاهــش 31 درصــدی داشــته اســت و از 102,000 میلیــارد ریــال بــه  از بحــران. کرون

70,000 میلیــارد ریــال کاهــش پیــدا کــرده اســت.
واژگانکلیدی: الیحه بودجه 1400، دولت، تبصره 14، منابع و مصارف بودجه، رفاه و تأمین اجتماعی.

عنوان: الیحه پیشنهادی بودجه 1400 با تأکید بر تبصره 14  
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مجری:  زهرا نوروزی
ناظر: روزبه کردونی
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؛ ...

واژگان کلیدی: اپراتورهای تلفن همراه، مشتری مداری، بحران کرونا، خدمات عمومی، زیرساخت های 
ارتباطی.

عنوان: چگونگی عملکرد اپراتورهای تلفن همراه در راستای 
مدیریت بحران کرونا ویروس در جهان
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عنوان: سند مسئولیت اجتماعی پتروشیمی امیرکبیر بر 
ISO26000 مبنای

مجری: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
ناظر: شرکت پتروشیمی امیرکبیر

گروه: مدیریت، حکمروایی و فناوری
سال: 1400

چکیده

ایــن گــزارش بــه بررســی وضعیــت و فرایند مســئولیت اجتماعــی بــر مبنــای الزامــات ISO26000 و ایجاد 
ــالش  ــردازد و ت ــر می پ ــیمی امیرکبی ــرکت پتروش ــفافیت در ش ــام ش ــتقرار نظ ــرای اس ــدات الزم ب تمهی
می کنــد در 7 فــازش مــن بررســی و شناســایی وضعیــت فعلــی شــرکت در حــوزه مســئولیت اجتماعــی بــه 
طراحــی مــدل بومــی اســتقرار سیســتم مســئولیت اجتماعــی بپــردازد و در ادامــه بــا اندازه گیــری آمادگــی 
ســازمانی و بررســی فراینــد نیازســنجی آمــوزش بــر مبنــای الزامــات اســتاندارد بــا مســئولیت اجتماعــی و 
ارزیابــی و ممیــزی فراینــد سیســتم مدیریــت آموزشــی، دســتورالعمل و روش اجــرای اســتقرار سیســتم 

مســئولیت اجتماعــی در ایــن شــرکت را تدویــن کنــد. 

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

ــئول در  ــوی مس ــوان عض ــر به عن ــیمی امیرکبی ــرکت پتروش ــش ش ــن پژوه ــی های ای ــاس بررس ــر اس ب
ــه  ــر جامع ــود را ب ــرد خ ــی و عملک ــای اجرای ــب فعالیت ه ــرات و عواق ــه تأثی ــر این ک ــالوه ب ــه، ع جامع
ــی  ــای اساس ــی از مؤلفه ه ــوان یک ــز به عن ــی را نی ــئولیت های اجتماع ــث مس ــد؛ مبح ــت می نمای مدیری
مفهــوم کالن پایــداری دنبــال نمــوده و آن را به عنــوان بخشــی از مــدل کســب وکار خــود تلقــی نمــوده 
اســت. بــر ایــن اســاس، لــزوم ایجــاد ســازوکاری بــرای بررســی برنامه هــای متنــوع مرتبــط بــا مســئولیت 
اجتماعــی و اطمینــان از هم راســتایی برنامه هــای مزبــور بــا برنامــه کســب وکار شــرکت، طراحــی و تدویــن 
ســاختار اســتراتژیک مســئولیت های اجتماعــی آن را گریزناپذیــر می نمایــد. بــر ایــن اســاس ایــن پژوهــش 
بــا بررســی رســالت و اهــداف شــرکت پتروشــیمی امیرکبیــر یک نقشــه اســتراتژی و دســتورالعمل اســتقرار 

سیســتم مســئولیت اجتماعــی را ارائــه کــرده اســت. 

.ISO26000 ،واژگان کلیدی: مسئولیت اجتماعی، شرکت پتروشیمی امیرکبیر
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عنوان: بهینه سازی ارتباطات بین سازمان های بیمه گر و 
بیمارستان ها 

دانشجو: فاطمه خیراللهی

دانشگاه: علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران- دانشکده بهداشت

استاد راهنما: ابراهیم جعفری پویان

سال: 1394

چکیده

مقدمــه: ســالمت یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای نــوع بشــر اســت و نظــام ســالمت بــا تعاریــف جدیــد آن 
نقــش روزافزونــی در حفــظ و ارتقــای ســطح ســالمت در جامعــه بــر عهــده دارد. بــا توجــه بــه هزینه هــای 
ســنگین خدمــات ســالمت بــرای جامعــه ســازمان های بیمه گــر نقــش اساســی در برخــورداری از خدمــات 
ســالمت بــرای بیمــاران ایفــا کرده انــد. بــا توجــه بــه اســتقرار طــرح تحــول نظــام ســالمت و ویژگی هــای 

خــاص آن تغییراتــی در فعالیــت دو حــوزه ایجــاد شــده اســت.
ــه  ــاظ نتیج ــه لح ــافی و ب ــۀ اکتش ــک مطالع ــدف ی ــر ه ــر از نظ ــی حاض ــۀ کیف ــا: مطالع ــواد و روش ه م
کاربــردی اســت. جامعــۀ مــورد پژوهــش در مجمــوع 74 نفــر شــامل 44 نفــر از پرســنل بیمارســتان های 
دولتــی، خصوصــی و نظامــی شــهر تهــران )مدیــران، متــرون، کارشناســان مالــی و رئیــس حســابداری( و 
ــم در بیمارســتان ها،  ــدگان بیمــه مقی ــی )نماین ــه و تکمیل ــر پای ــر از پرســنل ســازمان های بیمه گ 30 نف
کارشناســان ســازمان های بیمه گــر و مدیــران بیمــه) هســتند. ابــزار گــردآوری داده هــا مصاحبــه بــوده و 

تحلیــل داده هــا بــه روش تحلیــل چارچوبــی داده هــای کیفــی صــورت پذیرفــت.
ــل  ــی، عوام ــی و خصوص ــک دولت ــه تفکی ــتان ها ب ــر و بیمارس ــازمان بیمه گ ــای س ــا: چالش ه یافته ه
ــازمان و  ــان دو س ــهیل کننده می ــل تس ــی و عوام ــع ارتباط ــع آن، موان ــای رف ــور و راه ه ــاز کس زمینه س
عوامــل تأثیرگــذار بــر روابــط نظیــر اعتباربخشــی و طــرح تحــول ســالمت شناســایی گردیــد. چالش هایــی 
نظیــر ســلیقه ای عمــل نمــودن نماینده هــای بیمــه و عــدم حضــور و تعــداد کــم در بعضــی بیمارســتان ها، 
تغییــر قوانیــن و بخشــنامه ها، عــدم مســئولیت پذیری پرســنل بیمارســتان و همچنیــن راهکارهایــی نظیــر 
 HIS برگــزاری جلســات مشــترک میــان ســازمان ها، به کارگیــری سیســتم تشــویقی مناســب و سیســتم

ــد. ــخص گردیدن ــا مش ــازی بیمه ه ــتان ها و یکپارچه س ــد در بیمارس واح
نتیجه گیــری: بیمارســتان ها و ســازمان های بیمه گــر به منظــور رفــع مشــکالت موجــود میــان دو 
ــود  ــور بهب ــترک به منظ ــات مش ــزاری جلس ــته و از برگ ــری داش ــالت مؤثرت ــد تعام ــازمان می توانن س
ــع  ــازمان، رف ــان دو س ــل تســهیل کننده می ــری از عوام ــا بهره گی ــوان ب ــوند. می ت ــد ش ــات بهره من ارتباط
ــدم برداشــت. ــه بیمــاران ق ــر ب ــۀ خدمــات مؤثرت ــط آن هــا و ارائ ــود رواب ــع ارتباطــی در جهــت بهب موان

 
واژگان کلیدی: بهینه سازی، آسیب شناسی، بیمارستان، سازمان بیمه گر، موانع ارتباطی، عوامل تسهیل کننده. 



345

عی
ما

جت
ن ا

می
 تا

ش
وه

پژ
ی 

عال
ه 

س
س

مو

عنوان:  طراحی بستة خط مشی تأمین اجتماعی متناسب با 
اقتضائات کشور

دانشجو: یحیی پروندی

دانشگاه: تهران- دانشکده مدیریت
استاد راهنما: مجتبی امیری

سال: 1395 

چکیده 
تأمین اجتماعی به عنوان محور اصلی سیاست های اجتماعی، مهم ترین بازوی اجرایی دولت برای تسکین 
نهایت توسعۀ اجتماعی به شمار می رود. طراحی  نابرابری اجتماعی، بهبود رفاه اجتماعی و در  فقر، رفع 
نظام اثربخش تأمین اجتماعی متناسب با بستر اقتصادی کشور و مبتنی بر اصول حکمرانی خوب تأمین 
اجتماعی، اثربخشی این نظام را در افق چشم انداز توسعۀ ملی تضمین می کند. هدف پژوهش حاضر ارائۀ بستۀ 
خط مشی تأمین اجتماعی متناسب با وضعیت اقتصادی کشور و حکمرانی خوب نظام تأمین اجتماعی است. 
برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل تم جهت استخراج مؤلفه های اقتصادی و مؤلفه های حکمرانی 
خوب نظام تأمین اجتماعی، و از مصاحبه های نیمه ساختاریافته به عنوان ابزار گردآوری اطالعات استفاده شد. 
مشارکت کنندگان مصاحبه های این پژوهش 12 نفر از خبرگان و دست اندرکاران دانشگاهی و اجرایی در دو 
حوزۀ تأمین اجتماعی و اقتصاد بودند که با نمونه گیری هدفمند و بر اساس روش گلوله برفی انتخاب شدند. 
تجزیه وتحلیل داده ها طی دو مرحلۀ »کدگذاری باز« و »کدگذاری محوری« انجام گرفت. با تجزیه وتحلیل 
داده های مصاحبه در پژوهش حاضر 14 مقوله برای حکمرانی خوب نظام تأمین اجتماعی در کشور شناسایی 
گردید. همچنین ۸ مؤلفۀ اقتصادی مؤثر بر نظام تأمین اجتماعی شناسایی شد که با تحلیل روابط میان این 
مؤلفه ها، مشخص گردید که مؤلفۀ اشتغال، مؤثرترین نقش را در نظام تأمین اجتماعی ایفا می کند. سپس، 
متناسب با هر یک از دودسته مقوله ها، دو بسته خط مشی ارائه شد که هر یک دربرگیرندۀ خط مشی های 
اصلی )مادر( و خط مشی های حمایتی )در سه دسته مانع برداری امکان پذیرگر و تسهیل گر( هستند. در نهایت 
از گروه کانونی برای تأیید و نهایی کردن مقوله های حاصل از تحلیل تم مصاحبه ها و همین طور اصالح و 
تأیید خط مشی های پیشنهادی مرتبط با هر مقوله، استفاده شد. ارزش نظری پژوهش حاضر، استخراج عناصر 
حکمرانی خوب نظام تأمین اجتماعی است که خأل آن در ادبیات نظری مشهود بود. ارزش کاربردی پژوهش 

نیز، بسته های خط مشی ارائه شده برای بهبود نظام تأمین اجتماعی در کشور است. 

واژگان کلیــدی: بستۀ خط مشی، تأمین اجتماعی، نظام تأمین اجتماعی پویا، حکمرانی خوب، بستر 
اشتغال. اقتصادی، 
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عنوان: طراحی الگوی خرید راهبردی مراقبت های سالمت 
برای نظام سالمت ایران 

دانشجو: جواد قدوسی نژاد

دانشگاه: علوم پزشکی و خدمات درمانی تبریز- دانشکده مدیریت و اطالع رسانی 
پزشکی

استاد راهنما: علی جنتی

سال: 1395

چکیده

مقدمــه: بــا توجــه بــه هزینه هــای روزافــزون بخــش ســالمت و نیازهــای مــردم، سیســتم های ســالمت باید 
به ســوی خریــد راهبــردی مراقبت هــای ســالمت حرکــت کننــد. مطالعــات نمایانگــر تأثیــر مثبــت اجــرای 
ــه  ــای صورت گرفت ــۀ تالش ه ــم هم ــت. به رغ ــوده اس ــا ب ــالمت در دنی ــای س ــردی در نظام ه ــد راهب خری
ــد راهبــردی  ــرای اجــرای موفــق خری ــران، تاکنــون مــدل مناســبی ب ــرای بهبــود نظــام ســالمت در ای ب

پیشــنهاد و طراحــی نشــده اســت. 
ــرای نظــام  ــد راهبــردی مراقبت هــای ســالمت ب هــدف: هــدف از پژوهــش حاضــر طراحــی الگــوی خری

ســالمت ایــران بــود. 
ــا 1395 در  ــه در ســال های 1392 ت ــی اســت ک ــۀ ترکیب ــک مطالع ــۀ حاضــر ی ــواد: مطالع روش کار و م
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و بــا اســتفاده از روش هــای تحقیــق کّمــی و کیفــی بــرای جمــع آوری و 
تحلیــل داده هــا انجــام شــد. جامعــۀ هــدف مطالعــه در مراحــل مختلــف مطالعــه شــامل متخصصــان و 

ــد. ــالمت بودن ــای س ــردی مراقبت ه ــد راهب ــوص خری ــران در خص ــرگان و صاحب نظ خب
ــات  ــذاری، الزام ــد: تعرفه گ ــته بندی ش ــوم دس ــت زیرمفه ــردی در هف ــد راهب ــای خری ــا: ویژگی ه یافته ه
ــد  ــات عق ــا، الزام ــدگان مراقبت ه ــه ارائه کنن ــوط ب ــات مرب ــداران، الزام ــه خری ــوط ب ــات مرب ــت، الزام تولی
قــرارداد، الزامــات بســتۀ خدمــات و الزامــات مربــوط بــه روش پرداخــت. همچنیــن چالش هــای مهــم در 
پنــج حــوزۀ مهــم خریــد راهبــردی عبــارت بودنــد از: چالش هــای مربــوط بــه زیرســاخت ها، چالش هــای 
ــه تولیــت  ــوط ب ــه  نظــام پرداخــت، و چالش هــای مرب ــوط ب طراحــی بســتۀ مراقبت هــا، چالش هــای مرب

و ذی نفعــان.
نتیجه گیــری: اجــرای موفــق خریــد راهبــردی بــرای نظــام ســالمت ایــران مســتلزم همــکاری و هماهنگــی 
تمامــی ذی نفعــان، پشــتوانۀ قانونــی قــوی بــرای اجــرای تولیــت صحیــح و برطــرف کــردن تعــارض منافــع 
ــالمت  ــای س ــۀ مراقبت ه ــت از ارائ ــه وزارت بهداش ــت، به نحوی ک ــت اس ــی وزارت بهداش در رأس تولیت
ــن  ــرای تأمی ــن راه ب ــردازد و از ای ــی بپ ــی و تولیت ــش نظارت ــای نق ــه ایف ــط ب ــرده و فق ــری ک کناره گی

نیازهــای ســالمتی مــردم تــالش کنــد.
واژگان کلیدی: خرید راهبردی، مراقبت های سالمت، نظام سالمت.
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عنوان:  ارزش گذاری طرح های بازنشستگی توازن نقدینگی با 
مدل هال ـ وایت

دانشجو: بهنام صادق

دانشگاه: شهید بهشتی- دانشکده علوم ریاضی 
استاد راهنما: امین حسن زاده

سال: 1395 

چکیده 
در صندوق های بازنشستگی با طرح توازن نقدینگی، کسور بازنشستگی با یک نرخ تضمین شده ای تجمیع 
شده و در زمان بازنشستگی مبلغ انباشته به مشترک صندوق پرداخت می شود. طرح های توازن نقدینگی در 
ردۀ طرح های مزایای معین قرار می گیرند، هرچند تفاوت های اساسی با این طرح ها دارند، عموماً از روش های 
قابل  استفاده در ارزیابی طرح های مزایای معین، برای ارزیابی طرح های توازن نقدینگی استفاده می شود که 

همیشه صحیح نیست.

در این پایان نامه مزایای بازنشستگی طرح توازن نقدینگی را به عنوان یک تعهد مالی و مشتق های از نرخ بهره 
در نظر می گیریم و با استفاده از مدل های مالی، ارزش سازگار بازار تعهدات را محاسبه می کنیم. از مدل های 
هال ـ وایت تک عاملی و دوعاملی برای مدل بندی نرخ اعتباردهی بر اساس اوراق قرضه ای بدون کوپن و یافتن 
پاسخ تحلیلی برای ارزش سازگار بازار تعهدات استفاده می شود. با مقایسۀ نتایج به دست آمده تحت رویکرد 
سازگار بازار با دو رویکرد متداول ارزیابی طرح های توازن نقدینگی نتیجه می شود، با استفاده از رویکرد سازگار 
بازار دو مشکل، کم برآوردی تعهدات و افزایش شدید هزینه های نرمال رفع می شود، بنابراین رویکرد سازگار 

بازار مناسب تر برای ارزیابی طرح های توازن نقدینگی است.

واژگان کلیــدی: مدل هال ـ وایت تک عاملی و دوعاملی، اوراق قرضۀ بدون کوپن، طرح بازنشستگی توازن 
نقدینگی، اندازۀ احتمال ریسک خنثی.
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عنوان: ارائة نقشة استراتژی توسعة خدمات الکترونیک سازمان 
تأمین اجتماعی با استفاده از برنامه ریزی سناریو

دانشجو: تهمینه سادات میر محمدعلی رودکی

دانشگاه: پیام نورمرکز بین الملل قشم- دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری

استاد راهنما: علی شاه نظری

سال: 1395

چکیده

ــازمان  ــادی در س ــای زی ــی طرح ه ــن اجتماع ــازمان تأمی ــک، در س ــات الکترونی ــعۀ خدم ــوزۀ توس در ح
به تازگــی پــس از تدویــن بــه اجــرا رســیدند، امــا روندهــا و ســناریوهای آینــده را نادیــده گرفتنــد. هــدف 
ــی در  ــن اجتماع ــات الکترونیــک ســازمان تأمی ــده توســعۀ خدم ــن ســناریوهای آین ــن پژوهــش تدوی ای
افــق بیــش از ده ســال اســت. ایــن پژوهــش بــه کمــک روش ســناریونگاری شــبکۀ جهانــی کســب وکار و 
عوامــل مؤثــر بــر موفقیــت و بــا توجــه بــه نظــر خبــرگان، مهم تریــن عــدم قطعیت هــا را در ایــن حــوزه 
شناســایی می کنــد. جامعــۀ آمــاری را 20 نفــر از خبــرگان ســازمان تأمیــن اجتماعــی شــکل می دهــد. 
ــع پرسشــنامه، بررســی اســناد  ــرای گــردآوری داده هــا از توزی ــوع ترکیبــی اســت ب پژوهــش حاضــر از ن
ــب  ــه ترتی ــنامه، ب ــار پرسش ــی و اعتب ــنجش روای ــرای س ــد. ب ــتفاده ش ــی اس ــل تخصص ــدارک و پان و م
ــدم  ــن دو ع ــا تعیی ــرگان ب ــر خب ــق نظ ــد. مطاب ــرده ش ــره ب ــاخ به ــای کرونب ــب آلف ــرگان و ضری از خب
ــری سیســتم ها  ــع انســانی« و تعامل پذی ــۀ زیرســاخت و مناب ــی در زمین ــت »ســرمایه گذاری عموم قطعی
ــۀ محورهــای اصلــی سناریونویســی، چهــار ســناریو اســتخراج شــد. پــس از  در ســطوح مختلــف، به مثاب
تدویــن آینده هــا و چشــم اندازهای ســازمان و تدویــن اســتراتژی دســتیابی بــه آینــدۀ مطلــوب نوبــت بــه 
ــه  ــن دارد ک ــه ای ــتگی ب ــازمان، بس ــتراتژی های س ــز اس ــرای موفقیت آمی ــت. اج ــرای استراتژی هاس اج
ــد  ــازمان بتوانن ــراد س ــی اف ــه تمام ــرای اینک ــد. ب ــده و درک کنن ــتراتژی ها را فهمی ــازمان، اس ــراد س اف
ــور  ــز به منظ ــد و نی ــد و آن را درک کنن ــازمان را بفهمن ــتراتژی های س ــی و کالن، اس ــای کل ــک نم در ی
ــازمانی  ــهود س ــای نامش ــرمایه ها و دارایی ه ــود س ــث می ش ــه باع ــده ای ک ــای پیچی ــازی فراینده ساده س
بــه خروجی هــای ملمــوس و مشــهود تبدیــل شــوند، پدیدآورنــدگان روش کارت امتیــازی متــوازن، نقشــه 
ــد. در ادامــه مــی پژوهــش بیــن اهــداف اســتراتژیکی کــه در چهــار منظــر  اســتراتژی را معرفــی کرده ان
کارت امتیــازی متــوازن طبقه بندی شــده بــود، بــا اســتفاده از روش دیمتــل و مبتنــی بــر نظــر خبــرگان 
ارتبــاط علـّـی و معلولــی برقــرار و نقشــۀ اســتراتژی توســعۀ خدمــات الکترونیــک ســازمان تأمیــن اجتماعی 

ترســیم شــد.

واژگان کلیدی: خدمات الکترونیک، سناریونگاری، عدم قطعیت، استراتژی، کارت امتیازی متوازن، نقشه 
استراتژی.
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عنوان:  ارزیابی ترجیحات عموم مردم برای بیمه سالمت در 
ایران با استفاده از رویکرد تحلیل توأمان

دانشجو: علی کاظمی کریانی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران دانشکده بهداشت
استاد راهنما:آرش رشیدیان

سال: 1395 

چکیده 
درک دقیق ترجیحات و نیازهای مردم برای طراحی یک طرح بیمه سالمت مناسب و ایجاد تقاضا برای آن 
ضروری است. هدف این مطالعه بررسی ترجیحات و تمایل به پرداخت مردم شهر تهران دربارۀ ویژگی های 

بیمه سالمت با روش آزمون انتخاب گسسته در سال 1395 است.
این پژوهش ترکیبی از روش های کّمی ـ کیفی و یک مطالعه کاربردی بود. در فاز اول مطالعه با استفاده 
از روش های مصاحبه و نظرسنجی از متخصصان بیمه، ویژگی های مهم بیمه سالمت در ایران شناسایی 
و مجموعه انتخاب ها با روشD-eficiency  و به صورت ژنریک ایجاد شد. سپس پیش آزمون انجام شد 
از بیمه شده های سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سالمت به  نفر  از 600  و در نهایت داده های مورد نظر 
روش نمونه گیری خوشه ای در شهر تهران جمع آوری شد. تحلیل داده با روش الجیت شرطی انجام شد. 

با 13Slala( انجام شد.  با نرم افزارsas9,1  و تحلیل های آماری  سناریوسازی )طراحی تجربی 
فاز اول مطالعه نشان داد ویژگی های مهم بیمه سالمت شامل خدمات بستری دولتی )در سطوح 60% و %90(، 
خدمات بستری خصوصی )در سطوح 50%، 70%، و 90%(، خدمات سرپایی )در سطوح 50%، 70%، و %90(، 
خدمات دندانپزشکی )در سطوح 40% و 70%(، خدمات پاراکلینیکی و توان بخشی )در سطوح 50%، 70%، و 
90%(، مراقبت های سالمندی )در سطوح 50%، 70%، و 90%(، تجهیزات پزشکی  )در سطوح 60% و 90%( و 
حق بیمه )250000 و 350000 و 450000 ریال( هستند. یافته های این پژوهش نشان داد که مردم شهر تهران 
بیشترین میزان مطلوبیت را از پوشش خدمات بستری به دست می آورند. این مطلوبیت در خدمات بستری 
بخش خصوصی بیشتر از بخش عمومی بود. تجهیزات پزشکی کمترین مطلوبیت را برای افراد ایجاد می کند 
و وجود این ویژگی در بستۀ تحت پوشش بیمه کمترین تأثیر را در تمایل به پرداخت مردم دارد. همچنین 
افزایش سطح پوشش همۀ خدمات مورد مطالعه، مطلوبیت های حاصل از آن ها را بهبود می بخشد و افزایش 
حق بیمه تأثیر منفی بر انتخاب بیمۀ سالمت دارد. در مجموع یافته های حاصل از این مطالعه اطالعات مفیدی 
را برای پیش بینی اثرات رفاهی و واکنش مردم در برابر تغییر سیاست های بیمه ای در اختیار سیاست گذاران 
سالمت قرار می دهد. همچنین این یافته ها می تواند به طراحی سیستم های بیمه و برنامه ریزی برای بهبود 
بیمه های پایه کشور، در جهت بهبود مشارکت های مردم و افزایش مطلوبیت ناشی از بسته های بیمه، کمک کند

واژگان کلیدی: ترجیحات، بیمۀ سالمت، تحلیل توأمان، آزمون انتخاب گسسته )DCE(، تمایل به 
پرداخت )WTP(، ایران.
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عنوان: زمان بهینه برای خرید مستمری بر اساس فرایند پخش   
پرش و مرگ ومیر تصادفی

دانشجو: وحید مختاری

دانشگاه: تحصیالت تکمیلی علوم پایه- گاوازنگ ـ زنجان
استاد راهنما: حسن داداشی آرانی

سال: 1396

چکیده

ــن  ــن، جایگزی ــا مشــارکت معی ــای بازنشســتگی ب ــر، در بســیاری از کشــورها نظام ه ــه اخی ــد ده در چن
نظام هــای بــا مزایــای معیــن شــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه در نظام هــای بــا مشــارکت معیــن، ریســک 
مالــی بیشــتر متوجــه اعضــای صنــدوق می باشــد، مدیریــت ســبد در قبــل از بازنشســتگی و همچنیــن بعد 
از بازنشســتگی بــرای اعضــا دارای اهمیــت بســیاری اســت. در ایــن پایان نامــه، دوران بعــد از بازنشســتگی 
را فــرض کــرده و بــه مســئلۀ انتخــاب بهینــۀ زمــان خریــد مســتمری بعــد از بازنشســتگی )دوران توزیــع 
ســرمایه( کــه در کاهــش ریســک مســتمری اهمیــت دارد، می پردازیــم. محققــان زیــادی مســئلۀ زمــان 
ــف  ــت مختل ــع مطلوبی ــرای تواب ــی و ب ــت براون ــف حرک ــای مختل ــتمری را در مدل ه ــد مس ــۀ خری بهین
ــتفاده از  ــت، اس ــت. نخس ــده اس ــی ش ــاوت بررس ــت متف ــه جه ــه از س ــن مطالع ــد. ای ــی کرده ان بررس
دینامیــک پخــش ـ پــرش بــرای مــدل کــردن دارایــی ریســکی به جــای اســتفاده از حرکــت براونــی اســت. 
ــان نقــدی  ــازاری جری ــن مطالعــه به جــای ماکزیمم ســازی یــک مطلوبیــت اقتصــادی، ارزش ب دوم، در ای
آینــده ماکزیمــم شــده اســت. همچنیــن، بــا اســتفاده از تجزیــۀ وینرهــوف نشــان می دهیــم کــه ناحیــۀ 
تــداوم به وســیلۀ یکــی از گران هــای بــاال و یــا پاییــن در دامنــۀ زمــان بــازده محــدود می شــود، به عــالوه، 
ــرای  ــک روش ب ــاً ی ــم. نهایت ــتفاده می کنی ــام اس ــز ماکه ــع گامپرت ــا توزی ــت ب ــر غیرثاب ــرخ مرگ ومی از ن

ــه می شــود.  محاســبۀ احتمــال خریــد مســتمری ارائ

واژگان کلیدی: معمای خرید مستمری، زمان توقف، تجزیه وینر هوف، ارزش حال مورد انتظار.
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عنوان: حفظ پایداری صندوق های بازنشستگی عمومی با 
اصالحات پارامتری بهینه

دانشجو: شیوا مهدی پور قبادلو

دانشگاه: تهران دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم ریاضی
استاد راهنما: امین حسن زاده

سال: 1396 

چکیده 
در دو دهۀ اخیر، بحث در ماهیت و اصالح سیستم های بازنشستگی عمومی با نظام تأمین مالی سیستم 
درآمد ـ هزینه، در دنیا اوج گرفته است و کشورهای مختلف به منظور وفق سیستم با تغییرات اجتماعی، 

اقتصادی و روند جمعیتی در سیستم بازنشستگی خود اصالحاتی اعمال کرده اند.
نظام  ضروری  پارامترهای  تغییر  با  که  است  خودکاری  متعادل  سازوکار  مطالعۀ  پژوهش،  این  از  هدف 
تأمین مالی سیستم درآمد. هزینه ازجمله سن بازنشستگی نرمال، نرخ کسورات و شاخص بندی حقوق 
بازنشستگی، سطحی از نقدینگی و پایداری سیستم را تضمین می کند. این سازوکار با استفاده از روش های 
بهینه سازی غیرخطی، مقادیر بهینۀ پارامترهای ضروری را در بلندمدت و با ارزیابی تغییرات جمعیتی، 

تعیین می کند.
داده های مورد استفاده برای بررسی نحوۀ عملکرد سازوکار مورد مطالعه در این پژوهش، شامل اطالعات 

ساختار جمعیتی، اقتصادی و برخی از قوانین بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی ایران.
واژگان کلیدی: اصالحات پارامتریک، بهینه سازی، پایداری، تعادل بیم سنجی، صندوق های 

سازوکار متعادل  خودکار. بازنشستگی،
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عنوان: سرمایه گذاری بهینه در طرح های بازنشستگی ترکیبی 
با تضمین حداقل مزایای بازنشستگی 

دانشجو: علی رضایی

دانشگاه: شهید بهشتی- دانشکده علوم ریاضی، گروه آمار

استاد راهنما: حمیده داریوش همدانی

سال: 1396

چکیده

مشــکالت صندوق هــای بازنشســتگی از مســائل مهــم و جــاری در اکثــر کشورهاســت. بــه دلیــل افزایــش 
ــی  ــدم توانای ــکل ع ــا مش ــتگی ب ــای بازنشس ــر، صندوق ه ــش مرگ ومی ــی و کاه ــه زندگ ــد ب ــن امی س
ــان  ــتگی در جه ــای بازنشس ــد. صندوق ه ــده مواجه ان ــراد بیمه ش ــال اف ــی در قب ــدات مال ــای تعه در ایف
به طــور غالــب از نــوع مزایــای معیــن هســتند کــه در ایــن سیســتم تمامــی ریســک های صنــدوق )اعــم از 
ســرمایه گذاری، طــول عمــر و غیــره( بــر عهــدۀ خــود صنــدوق بازنشســتگی قــرار می گیــرد. از راه حل هــای 
ــارکت  ــه مش ــتگی ب ــای بازنشس ــتم صندوق ه ــل سیس ــه تبدی ــوان ب ــئله می ت ــن مس ــرای ای ــده ب ارائه ش
معیــن نــام بــرد. در ایــن سیســتم ها ریســک های صنــدوق بــه ســمت فــرد بیمه شــده منتقــل می شــود. 
ــا،  ــواع ضمانت ه ــد. یکــی از ان ــرد بیمه شــده دارن ــرای ف ــی ب ــه ضمانت های ــاز ب ــز نی ــا نی ــن طرح ه ــا ای ام
ــازده ســرمایه گذاری اســت کــه در ایــن پایان نامــه به طــور  تضمیــن نــرخ بازگشــت ســرمایه یــا همــان ب

ــت طراحــی و قیمت گــذاری می شــود. ــار ضمان ــب اختی گســترده بررســی  شــده و در قال

واژگان کلیدی: قیمت گذاری اختیار، حداقل ضمانت، مزایای معین، مشارکت معین، انتخاب داشتمان، 
برنامه ریزی تصادفی.
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عنوان: بررسی تأثیر مرگ ومیر بیمه شدگان در سن فعالیت 
بر انتقاالت پرداختی و دریافتی صندوق بازنشستگی تأمین 

اجتماعی

دانشجو: رضا ریحان

دانشگاه: تهران- دانشکده علوم اجتماعی

استاد راهنما: مجیدکوششی
سال: 1396 

چکیده 
صندوق های بازنشستگی در ایران از نوع سیستمDB-PAYG است. با وجود تغییرات جمعیتی و به تبع آن 
تغییرات در ساختار سنی که از طریق رشد جمعیت در سنین کار طی مرحلۀ اول جمعیتی، موهبت جمعیتی 
را رقم می زند، صندوق های بازنشستگی با عدم توازن دریافتی ها و پرداختی ها روبه رو هستند که آن ها را در 
آستانۀ ورشکستگی قرار داده است. با وجوداین، بدفهمی دربارۀ مراحل مختلف گذار جمعیتی این نگرش را 
دامن می زند که کاهش باروری و تغییر ساختار سنی این عدم توازن را به وجود آورده است. مسئلۀ اصلی 
در اینجا این است که چرا صندوق های بازنشستگی در زمان تورم جوانی با هزینه های زیادی روبه رو هستند. 
آثار آن بر دریافتی ها و پرداختی های صندوق  این پژوهش، مرگ ومیر بیمه شدگان در سن فعالیت و  در 
بازنشستگی تأمین اجتماعی به عنوان یکی از عوامل برهم زنندۀ توازن دریافتی ها و پرداختی های صندوق 
بازنشستگی تأمین اجتماعی در فاز اول موهبت جمعیتی بررسی می شود. هدف این پایان نامه، اندازه گیری 
خسارت های مالی ای است که مرگ ومیر بیمه شدگان در سن فعالیت بر صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی 
تحمیل می کند. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از جدول عمر چند کاهشی و بر اساس داده های 
از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرشماری های 1390 و 1395، سازمان  سازمانی اخذشده 
ثبت احوال، سازمان تأمین اجتماعی، داده های دو درصد جمعیت در سرشماری 1390 سعی شده است که 
اثر مرگ ومیرهای زودهنگام بیمه شدگان بر دریافتی ها و پرداختی های صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی 
هزینۀ  به  نزدیک  سال  در  فعالیت  در سن  بیمه شدگان  مرگ ومیر  که  می دهد  نشان  نتایج  شود.  بررسی 
می کنند.  وارد  مالی  اجتماعی خسارت  تأمین  بازنشستگی  به صندوق  در سال،  بیمه شدگان  بازنشستگی 
همچنین، نتایج حاکی از این است که بیشترین خسارت مالی به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، در 
اثر مرگ ومیر بیمه شدگان به دلیل حوادث غیرعمدی می باشد. همچنین نتایج بیان می کنند که با کاهش 
10 درصدی مرگ ومیر بیمه شدگان ناشی حوادث غیرعمدی و بیماری های قلبی و عروقی در سال، صندوق 

تأمین اجتماعی می تواند 2,۸ درصد در سال پوشش بازنشستگی خود را افزایش دهد.

واژگان کلیــدی: صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، دریافتی ها و پرداختی ها، جدول عمر چندکاهشی، 
حوادث غیرعمدی، درآمد ازدست رفتۀ صندوق بازنشستگی، مستمری پرداخت شده به بازماندگان.
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عنوان: پیشگیری از انباشت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی با 
استفاده از تکنیک داده کاوی )مطالعه موردی سازمان تأمین اجتماعی استان فارس( 

دانشجو: محمد سلطانی سروستانی

دانشگاه:  آزاد اسالمی واحد سیرجان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه مدیریت

استاد راهنما: عباس شول

سال: 1396

چکیده

هــر کســب وکاری در ارتبــاط بــا مشــتریان خــود مطالباتــی را در گــذر زمــان ایجــاد می کنــد. در همیــن 
راســتا ســازمان تأمیــن اجتماعــی کــه یــک ســازمان غیردولتــی محســوب می شــود، مطالبــات بســیاری 
نــزد مشــتریان خــود دارد کــه هرســاله بــه میــزان آن هــا اضافــه می شــود. پیشــگیری از انباشــت مطالبــات 
ســازمانی در هــر کســب وکاری از ایجــاد هزینه هــای هنگفــت و از دســت دادن بازارهــای هــدف و از میــان 

رفتــن منابــع ســازمانی جلوگیــری می کنــد.

هــدف از ایــن پژوهــش بررســی دالیــل انباشــت مطالبــات در ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا اســتفاده از 
تکنیــک داده کاوی اســت. ایــن تحقیــق از نــوع میدانــی و بــه لحــاظ روش تحقیــق از شــاخه توصیفــی ـ 
ــن  ــی از شــعب تأمی ــی یک ــای اطالعات ــا پرسشــنامه و بانک ه ــع آوری داده ه ــراز جم پیمایشــی اســت. اب
ــه  ــنا ب ــرگان آش ــر از خب ــاری شــامل 17 نف ــۀ آم ــارس اســت. پرسشــنامه در جامع ــی اســتان ف اجتماع
موضــوع تحقیــق، توزیــع شــد کــه بــرای اولویت بنــدی شــاخص های انباشــت مطالبــات توســط خبــرگان 
ــا اســتفاده از مــدل Crisp-Din و تکنیــک داده کاوی  ــازی اســتفاده شــد و ســپس ب ــن تاپســیس ف از ف
و بهــره بــردن از الگوریتــم C5.0 بــه کمــک نرم افــزار کلمنتایــن داده هــای شــعبه مــورد تجزیه وتحلیــل 
قــرار گرفــت کــه مهم تریــن دالیــل انباشــت مطالبــات عــدم ارائــۀ لیســت، بدهــی غیرقابــل تقســیط، ارائــۀ 
ــای  ــای ســابقه، کارگاه ه ــان آور و ادع ــده، یالهــی ناشــی از مشــاغل ســخت و زی لیســت به صــورت پراکن
ــا بیمه شــده بیــش از 10 نفــر بازرســی و نــوع کارگاه نتیجه گیــری شــد و ایــن نتایــج جهــت اســتفاده  ب

مدیــران ســازمان در اختیــار آنــان قرارگرفــت.

 واژگان کلیدی: انباشت مطالبات، تأمین اجتماعی، داده کاوی، کلمنتاین.
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عنوان: طراحی مدل مدیریت کیفیت بیمارستان های 
دانشگاه های علوم پزشکی تهران با رویکرد اعتباربخشی

دانشجو: زینب عباسی سنجدری
دانشگاه:آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات- دانشکده علوم پزشکی، گروه مدیریت 

خدمات بهداشتی و درمانی
استاد راهنما: ایروان مسعودی اصل

سال: 1396 

چکیده 
هدف از این مطالعه ارائۀ مدل برای مدیریت کیفیت بیمارستان های شهر تهران است که توسط دانشگاه های 

علوم پزشکی اعتباربخشی می شوند.
روش مطالعه: پژوهش به صورت ترکیبی از نظر روش، چند سطحی از نظر ساختار بیمارستان و چندمرحله ای 
از نظر روش اجرا در بیمارستان های واجد شرایطی که در حال اعتباربخشی بودند و در بین مدیران بهبود 
کیفیت، بخش ها و بیماران و پرونده ای آن ها در فاصلۀ خرداد 1395 تا اردیبهشت 1396 انجام شد. در 
بهبود  مدیران  توسط  کیفیت  مدیریت  سیستم  نام شاخص  بدون  پرسشنامه  بیمارستان،  مدیریت  سطح 
کیفیت پر شد. شاخص انطباق با سیستم مدیریت و شاخص کیفیت خدمات بالینی در حین اعتباربخشی 
بیمارستان، ارزیابی شد. سازه ها اعتبارسنجی شدند. در سطح بخش مطابقت با چک لیست های مرور بالینی، 
تخصص گرایی و مسئولیت پذیری، طب مبتنی بر شواهد و سیاست های ایمنی بیمار در 70 بخش ارزیابی 
شد. این سازه ها از مطالعه »درک عمیق ما از مدیریت کیفیت در اروپا« استخراج شده بود. فرایندهای درمان 
چهار شرایط بالینی: سکته قلبی، سکته مغزی، شکستگی هیپ و زایمان از طریق مشاهده بیماران و مرور 
2025 پرونده پزشکی با چک لیست ارزیابی شاخص های بالینی بررسی شد. چک لیست ها و سازه ها مبتنی بر 
استانداردهای نسل سوم اعتباربخشی تغییر داده شده بودند. در این پژوهش سه شاخص سطح بیمارستان 
و چهار چک لیست سطح بخش متغیرهای مستقل و چهار شرایط بالینی متغیر وابسته بودند، که از نظر 
متغیرهای ویژگی های بیمارستان تعدیل شدند. مدل سازی پژوهش با استفاده از نمودار علیتی غیر مدور انجام 

شد. همۀ آنالیزها با SPSS11 انجام شد.
نتایج: آنالیز داده ها با رگرسیون دومتغیره نشان داد، در سطح مدیریت، شاخص سیستم مدیریت با شاخص 
انطباق با مدیریت کیفیت ارتباط دارد )p<2 0000( شاخص انطباق با مدیریت کیفیت با کیفیت خدمات 
بالینی ارتباط دارد )p<5 0000( چک لیست های سطح بخش از نظر آماری با یکدیگر همبستگی داشتند، 
ولی هر یک حیطۀ خاص خود را ارزیابی می کردند. با استفاده از رگرسیون خطی چندمتغیره بین شاخص 
سیستم مدیریت کیفیت و شاخص های سطح بخش به جز ایمنی بیمار در هر چهار شرایط بالینی ارتباط 

وجود داشت. ارتباطات بین سطوح مختلف بیمارستان مدل سازی شد.
نتیجه گیری: اعتباربخشی به عنوان ابزار ارزیابی مدیریت کیفیت، در مدیریت کیفیت بیمارستان مؤثر بوده، 

ولی با عملکرد پزشکان و مدیریت بیماری ها ارتباطی ندارد.

واژگان کلیدی: اعتباربخشی، سیستم مدیریت کیفیت، بیمارستان، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
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عنوان: تحلیل سیاست، مسئله شناسی و ارائة گزینه های 
سیاستی بستة خدمات بیمه پایه سالمت کشور ایران 

دانشجو: عفت محمدی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت

استاد راهنما: علیرضا اولیایی منش

سال: 1396

چکیده

یکــی از مهم تریــن ابعــاد خریــد راهبــردی، پرداختــن بــه ایــن موضــوع اســت کــه چــه خدمتــی خریــداری 
شــود، بســته بیمــه پایــه ســالمت چگونــه تدویــن شــود و میــزان پوشــش خدمــت بیمــه پایــه ســالمت 
چقــدر باشــد. پژوهــش حاضــر در همیــن جهــت بــا هــدف تحلیــل سیاســت تدویــن بســته خدمــات بیمــه 

پایــه ســالمت کشــور و ارائــه گزینه هــای سیاســتی در قالــب خالصــه سیاســتی انجــام شــده اســت.

جهــت انجــام مطالعــۀ حاضــر از ترکیــب روش هــای کّمــی و کیفــی بهــره گرفتــه شــد. در ایــن مطالعــه از 
ــوع  ــا )تن ــد؛ مثلث ســازی در داده ه ــق در دو بع ــرد تحقی ــوان راهب ــه، به عن ــرد مثلث ســازی چندگان رویک
ــع جمــع آوری داده هــا( و مثلث ســازی در روش )بهره گیــری از روش هــای کیفــی و کّمــی( بهــره  در مناب
گرفتــه شــده اســت. فراینــد اجــرا در 3 بخــش کلــی صــورت گرفــت: 1. تحلیــل سیاســت بســتۀ خدمــات 
ــه  ــه پای ــورد بســتۀ بیم ــردم در م ــه ســالمت به صــورت گذشــته نگر، 2. بررســی ترجیحــات م ــه پای بیم
ســالمت، 3. تحلیــل گزینه هــای سیاســتی که طــی آن بــه مسئله شناســی و مســئله یابی و نهایتــاً 
احصــا و تدویــن گزینه هــای سیاســتی و ارزشــیابی آن هــا پرداختــه شــد. به طورکلــی نتایــج ایــن تحلیــل 
نشــان داد کــه لــزوم تدویــن دســتورالعمل های شــفاف بــا مشــخص نمــودن فراینــد اجــرای کار و متولــی 
ــه اســناد باالدســتی موجــود از الزاماتــی اســت کــه بایــد در جهــت تدویــن  ــا توجــه ب انجام دهنــدۀ آن ب
بســته اثربخــش و مبتنــی بــر شــواهد صــورت گیــرد. در بحــث محتــوا، سیســتماتیک نمــودن فراینــد اجــرا 
ــه ســمتی کــه حداقــل تعــارض منافــع در  و در بحــث ذی نفعــان، مدیریــت قــدرت و نفــوذ ذی نفعــان ب
تدویــن بســته وجــود داشــته باشــد، ضــروری بــه نظــر می رســد. در نظــر گرفتــن منابــع مالــی و اقتصــادی 
حــوزۀ ســالمت و همچنیــن بهره گیــری از راهکارهــای اقتصــادی و سیاســتی کارآمــد ازجملــه اســتاندارد 
ارائــۀ خدمــت و ارزیابــی فنــاوری ســالمت در تدویــن بســته ازجملــه اصالحاتــی اســت کــه بایــد در تدویــن 
و اجــرا بســته بیمــه پایــه ســالمت لحــاظ شــود. در ایــن پژوهــش ســعی شــدکه بــرای مــوارد عنوان شــده 
پاســخ های مناســب و اجرایــی، در قالــب خالصه هــای سیاســتی ارائــه شــود تــا سیاســت گذاران بــا توجــه 

بــه زیرســاخت ها و بضاعــت دانشــی موجــود، در جهــت اصــالح مــوارد بیان شــده بهــره گیرنــد.

واژگان کلیدی: بستۀ خدمات سالمت، بستۀ بیمه، سیاست گذاری، تحلیل گزینه های سیاستی.
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عنوان: ارزیابی فناوری روش های ارائه خدمات بازتوانی به 
بیماران دچار سکته مغزی

دانشجو: فرزانه میری

دانشگاه: علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی دانشکده مدیریت و 
آموزش پزشکی

استاد راهنما: نادر جهان مهر

سال: 1397

چکیده

بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از چالش هــای حــوزۀ مدیریــت ســکتۀ مغــزی، چگونگــی ارائــۀ خدمــت بازتوانــی 
بــه بیمــاران دچــار ســکتۀ مغــزی در کشــور اســت، ایــن مطالعــه به مقایســۀ ســه جنبــۀ ایمنی، اثربخشــی 

و هزینــه ـ اثربخشــی مداخــالت بازتوانــی ایــن بیمــاران در بیمارســتان، مرکــز و منــزل پرداخته اســت.

پژوهــش حاضــر، یــک مطالعــۀ تحلیلــی، از نــوع مطالعــات ارزیابــی فنــاوری ســالمت اســت. تعــداد 70 نفــر 
از همــۀ بیمــاران بیمارســتان توان بخشــی رفیــده به صــورت سرشــماری بررســی شــد. به منظــور مقایســه، 
همیــن تعــداد بیمــار از مرکــز توان بخشــی و همچنیــن از بیمــاران تحــت توان بخشــی در خانــه بررســی 
شــد. ابعــاد مختلــف فراینــد ارزیابــی فنــاوری ســالمت در زمینــۀ بازتوانــی بیمــاران ســکته مغــزی در دو 
فــاز بررســی شــد. فــاز اول )ارزیابــی ایمنــی و اثربخشــی بالینــی( به صــورت متاآنالیــز انجــام شــد. فــاز دوم 
)ارزشــیابی اقتصــادی( تحلیــل هزینــه ـ اثربخشــی اســت کــه بــا اســتفاده از مدل ســازی مارکــوف، تحلیــل 

تصمیــم صــورت گرفــت.

در خصــوص شــاخص پروفایــل ســالمتی ناتینگهــام در دورۀ 6 مــاه، توان بخشــی در خــارج از بیمارســتان 
می توانــد در کوتاه مــدت کیفیــت زندگــی بیمــاران را بهبــود بخشــد. نتایــج متاآنالیــز در بررســی شــاخص 
ــه بهبــود  بارتــل نشــان داد کــه خدمــات توان بخشــی در خــارج از بیمارســتان در کوتاه مــدت احتمــاالً ب
ــد  ــات توان بخشــی در بیمارســتان نخواه ــا خدم ــی ب ــدت تفاوت ــا در بلندم ــد، ام ــرد می انجام ــرد ف عملک
ــۀ  ــر از ارائ ــر و اثربخش ت ــزل ایمن ت ــاران در من ــه نشــان داد توان بخشــی بیم ــن مطالع ــج ای داشــت. نتای
ــای  ــز هزینه ه ــیابی اقتصــادی نی ــاز ارزش ــز تخصصــی اســت. در ف ــتان و مراک ــات در بیمارس ــن خدم ای
ــه ـ  ــزل هزین ــی در من ــی توان بخش ــر و به طورکل ــروه دیگ ــر از دو گ ــزل کمت ــی در من ــروه توان بخش گ
اثربخش تریــن اســتراتژی بــود. بــا توجــه بــه آمــار بــاالی ایــن بیمــاری در کشــور و هزینه هــای هنگفــت 
ناشــی از آن، پیشــنهاد می گــردد سیاســت گذاران بسترســازی بــرای ارائــۀ ایــن خدمــات در منــزل را در 

برنامــه و دســتور کار خــود قــرار دهنــد.

واژگان کلیدی: بازتوانی، سکتۀ مغزی، هزینه ـ اثربخشی، ایمنی، ارزیابی اقتصادی، متاآنالیز، بیمارستان، 
منزل.
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عنوان: ارزیابی نقش میانجی ویژگی های سازمانی در ارتباط 
بین فرایند بودجه بندی و عملکرد مالی در تأمین اجتماعی              

)مطالعة موردی: اداره کل غرب تهران(

دانشجو: سحرناز حیدری فریدنی

دانشگاه:آزاد اسالمی واحد الکترونیکی- دانشکده مدیریت

استاد راهنما: اعظم سلیمانی

سال: 1397

چکیده

ــن  ــی از بارزتری ــوان یک ــازمان ها، به عن ــت. س ــول اس ــال تح ــگفت انگیز در ح ــرعتی ش ــا س ــر ب ــان معاص جه
مشــخصه های جوامــع امــروزی نیــز به ســرعت در حــال تغییــر و تحــول هســتند و در نظــام کنونــی ارتقــای 
عملکــرد یکــی از اهــداف عمــدۀ هــر ســازمان زنــده و فعــال محســوب می شــود. بنابرایــن واضــح اســت کــه 
بررســی متغیرهــای اثرگــذار بــر آن تــا چــه انــدازه می توانــد راهنمــای مدیــران در بهبــود ســازمان باشــد. در 
ایــن راســتا در ایــن تحقیــق بــه دنبــال ارزیابــی نقــش میانجــی ویژگی هــای ســازمانی در ارتبــاط بیــن فراینــد 

بودجه بنــدی و عملکــرد مالــی در تأمیــن اجتماعــی )مطالعــۀ مــوردی: ادارۀ کل غــرب تهــران( هســتیم. 

ــات  ــوع تحقیق ــدف، از ن ــر ه ــی و از نظ ــی ـ تحلیل ــی توصیف ــت، تحقیق ــوع و ماهی ــث ن ــق از حی ــن تحقی ای
کاربــردی اســت و روش جمــع آوری اطالعــات نیــز میدانــی و پیمایشــی )بــا اســتفاده از پرسشــنامه( و از نــوع 
فرضیه آزمایــی اســت. در ایــن تحقیــق، مــدل معرفی شــده بــا اســتفاده از نمونــه ای 165 تایــی و بــا اســتفاده 
ــت  ــر مثب ــر تأثی ــا بیانگ ــه اســت. یافته ه ــرار گرفت ــون ق ــورد آزم ــی )PLS( م ــات جزئ ــل مربع از روش حداق
ــق  ــتقیم )از طری ــتقیم و غیرمس ــورت مس ــازمان به ص ــی س ــرد مال ــر عملک ــدی ب ــد بودجه بن ــادار فراین معن
ویژگی هــای ســازمانی( اســت. همچنیــن ویژگی هــای ســازمانی نیــز تأثیــر معنــاداری بــر عملکــرد مالــی دارد. 
ایــن پژوهــش بــرای مدیــران ایــن حقیقــت را روشــن می ســازد کــه آن هــا بــا ســرمایه گذاری بــر روی فراینــد 
ــه یــک مزیــت رقابتــی از طریــق بهبــود عملکــرد مالــی نیــز  بودجه بنــدی نه تنهــا ضــرر نمی کننــد، بلکــه ب

ــد. ــت می یابن دس

واژگان کلیدی: عملکرد مالی، فرایند بودجه بندی، ویژگی های سازمانی، حداقل مربعات جزئی.
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عنوان: ارائه مدل ترکیبی برای عوامل مؤثر بر پیاده سازی نظام 
چندالیه تأمین اجتماعی با رویکرد نرم

دانشجو: حسینعلی نجارپور

دانشگاه: قم- دانشکده مدیریت و اقتصاد
اساتید راهنما: مجید نیلی احمدآبادی، محمدحسن ملکی

سال: 1397 

چکیده 
هدف از این تحقیق شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی نظام تأمین اجتماعی چندالیه است. 
تحقیقات انجام شده در این حوزه )به خصوص پژوهش های فارسی( به رغم اهمیت و پوشش اقشار مختلف و 
درگیر بودن نهادهای 1۸گانۀ مرتبط با موضوع رفاه و تأمین اجتماعی، از حیث تعداد بسیار اندک اند. در اکثر 
پژوهش های انجام شده در زمینۀ نظام تأمین اجتماعی چندالیه به صورت روشن به موضوع پرداخته نشده و 
مواردی از پژوهش ها که دارای روش هستند، تکنیک ها و ابزارهای آمار توصیفی را مبنا قرار داده اند. الزم به 
یادآوری است تحقیقات دارای روش، تحلیل موضوع و داده ها را بامعناتر و روشن تر می سازد و به نتایج قابلیت 
استناد می دهد. پس از مطالعۀ پیشینۀ تحقیق و به کارگیری نظرات خبرگان، شش شاخص اصلی و چهل وپنج 
زیرشاخص مؤثر در پیاده سازی این نظام شناسایی شد. سپس با درخواست از بیش از 100 نفر از محققان و 
پژوهشگران سازمان ها و نهادهای مرتبط با حوزۀ نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اساتید فعال دانشگاه 
در این بخش و همچنین چند تن از نویسندگان مجالت حوزۀ رفاه و سیاست گذاری عمومی، شاخص های 
تعیین شده، به منظور بررسی میزان تأثیرات متقابل هر یک از آن ها بر یکدیگر و همچنین بررسی تأثیر هر 
عامل بر شبکۀ عوامل، میان محققان فوق، توزیع و جمع آوری شد. آنگاه با استفاده از تکنیک دیمتل داده ها 
آنالیز شد، تکنیک دیمتل عوامل مؤثر بر پیاده سازی نظام چندالیه را به دو دستۀ اثرگذار و اثرپذیر تقسیم 
کرد. در ادامه با به کارگیری روش تحلیل شبکه ای )ای ان پی( اوزان مرتبط با هر یک از این شاخص ها تعیین 
شد و در نهایت با کمک سناریونویسی، سناریوهایی برای آیندۀ نظام چندالیه ارائه شد. نتایج رتبه بندی بیانگر 
آن است که مهم ترین و اثرگذارترین چالش ها، »چالش های صندوق های بیمه و بازنشستگی« و عامل »از 
بین رفتن تعادل منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی« به عنوان مهم ترین زیرمجموعه چالش ها است. در 
ادامه در فصل چهار با استفاده از ماتریس میزان تأثیر و عدم قطعیت، مشخص شد. دو عامل »تأمین منابع 
مالی پایدار« و »تعامل نهادها و سازمان های مرتبط با حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی« از سطح اهمیت و عدم 
قطعیت باالتری برخوردار هستند. بر اساس مدل شبکۀ جهانی کسب وکار شوارتز، این دو عامل به منظور ارائۀ 
سناریو در محورهای ماتریس قرار گرفتند و چهار سناریوی مختلف از محل تقاطع این دو عامل ایجاد شد که 

عبارت اند از: سیمرغ افسانه ای، شیر در بند، کندوی بدون عسل و کشتی به گل نشسته..

واژگان کلیدی: نظام تأمین اجتماعی چندالیه رویکرد نرم، فرایند تحلیل شبکه ای، سناریونگاری.
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عنوان: مسئولیت اخالقی دولت و چالش بازاری شدن: مطالعة 
استخدام شرکتی در ایران پس از جنگ 

دانشجو: نوح منوری

دانشگاه: تهران- دانشکده علوم اجتماعی

استاد راهنما: یوسف اباذری

سال: 1397

چکیده

ــۀ  ــه »اســتخدام شــرکتی« در بدن ــازه ای از رابطــۀ کاری و اســتخدامی موســوم ب ــوع ت در ســال 1373 ن
ــر یکــی از مناقشــه برانگیزترین  ــه رســمیت شــناخته می شــود کــه طــی بیــش از دو دهــۀ اخی ــت ب دول
ــا مشــکالت  ــن ســال ها ب ــام ای ــوده اســت. شــرکتی ها در تم ــران ب مســائل حــوزۀ کار و اســتخدام در ای
عدیــده ای ازجملــه عــدم امنیــت شــغلی، پاییــن آمــدن کیفیــت زندگــی شــغلی، بهره کشــی و بی عدالتــی، 
ــن  ــی پایی ــدرت چانه زن ــی، و ق ــدان تشــکل های حام ــی، فق ــی و رفاهــی، مشــکالت حقوق مشــکالت مال
روبــه رو بودنــد. ایــن رســاله دو هــدف کلــی دارد. اول، توصیــف ایــن شــکل از رابطــۀ اســتخدامی در بدنــۀ 
دولــت کــه هــم رونــد شــکل گیری و گســترش و هــم پیامدهــای آن بــرای نیروهــای کار و دولــت را شــامل 
ــت گذاری در  ــام سیاس ــطح کالن نظ ــر س ــی ب ــۀ ایده های ــی غلب ــتی و چگونگ ــل چیس ــود. دوم، تحلی ش

ــوده اســت. ــروز طرح هایــی همچــون شــرکتی کــردن نیروهــای کار ب ــران کــه زمینه ســاز ب ای
ــرکتی ها،  ــه ش ــوط ب ــات مرب ــن و مصوب ــی قوانی ــه تمام ــی ازجمل ــناد مختلف ــور اس ــن منظ ــرای ای ب
ــئوالن و  ــای مس ــا و اظهارنظره ــانه ها، مصاحبه ه ــه رس ــرکتی ها ب ــای ش ــی، پیام ه ــای مطبوعات گزارش ه
همچنیــن اســناد سیاســت گذاری باالدســتی و گزارش هــای نهادهــای سیاســت گذار بررســی شــده اســت.

یافته هــای پژوهــش نشــان می دهــد کــه دولــت دو هــدف عمــده از شــرکتی کــردن نیروهــای کار داشــته 
ــدن از  ــته ش ــر کاس ــرکتی و به عبارت دیگ ــای ش ــال نیروه ــود در قب ــئولیت از خ ــع مس ــت: اول رف اس
ــروی  ــد نی ــت بتوان ــه دول ــای کار به نحوی ک ــرای نیروه ــازاری ب ــاد ب ــت و دوم ایج ــئولیت های دول مس
ــر از  ــتۀ کلی ت ــک بس ــورد در ی ــن دو م ــد. ای ــداری کن ــازار خری ــده در ب ــای تعیین ش ــا قیمت ه کار را ب
سیاســت های تحــول نظــام اداری جــای دارد کــه در نهایــت هــدف آن ایــن اســت کــه نقــش و جایــگاه 
و وظایــف دولــت را بــه یــک تعریــف مشــخص برســاند. ایــن بســته شــامل کاهــش تصدی هــای دولــت، 
ــال  ــف اعم ــای وظای ــوی ایف ــی به س ــتگاه های دولت ــوق دادن دس ــی، س ــش دولت ــم بخ ــتن از حج کاس
ــا بخــش غیردولتــی و واگــذاری مدیریــت  حاکمیــت، خریــد خدمــات از بخــش غیردولتــی، مشــارکت ب
ــه ای اســت در  ــوس برنام ــا رئ ــه بخــش غیردولتــی می شــود. همــۀ این ه ــی ب بخشــی از واحدهــای دولت
جهــت آزادســازی هرچــه بیشــتر اقتصــاد کــه شــرکتی کــردن نیروهــای کار را بایــد یکــی از مصادیــق آن 

دانســت. 
نئولیبرالیسم،سه جانبه گرایی. ــدی: نیروهای شرکتی، بازارکار، نیروی انسانی، بازارآزاد، واژگان کلی
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عنوان: طراحی الگوی تعامل وزارت بهداشت و بیمه ها با تأکید 
بر تأمین مالی نظام سالمت ایران

دانشجو: اصالن نظری
دانشگاه: آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات- دانشکده علوم و فناوری های پزشکی

اساتید راهنما: مجید نیلی احمدآبادی- محمدحسن ملکی
سال: 1397 

چکیده 
مشارکت عادالنه در تأمین مالی نظام سالمت یکی از اهداف اصلی نظام های بهداشتی درمانی در کشور 
است. لذا در جهت محافظت مالی مردم در برابر هزینه های سالمتی، تعامل بین وزارت بهداشت و بیمه ها 
برای برقراری سیستم بیمه های اجتماعی سالمت با هدف رسیدن به پوشش همگانی اهمیت بسزایی دارد. 
ازاین رو، تولیت نظام های سالمت در راستای دستیابی به پوشش فراگیر و محافظت مالی باید به برقراری 
تعامل ساختارمند اقدام کند. مطالعۀ حاضر با هدف ارائۀ الگویی برای تعامل نظام سالمت و بیمه ها در حوزۀ 

تأمین مالی به انجام رسیده است. 
مطالعۀ حاضر به صورت ترکیبی در سه فاز شناخت تجربۀ ملی و بین المللی در زمینۀ تأمین مالی در حوزۀ 
بیمه و سالمت به صورت تطبیقی، شناسایی عوامل کلیدی، استراتژی ها و ظرفیت های مؤثر در زمینۀ تأمین 
مالی در حوزۀ بیمه و سالمت به صورت مصاحبۀ کیفی و ارائۀ الگوی تعاملی و اعتبارسنجی با تکنیک دلفی 
و بحث گروهی متمرکز در سال 1397-1396 انجام گرفت. جامعه و نمونۀ پژوهش دربرگیرندۀ خبرگان و 
صاحب نظران در زمینۀ تأمین مالی در حوزۀ بیمه و سالمت بودند که به صورت هدفمند وارد مطالعه شدند. 
تحلیل داده های تطبیقی از طریق گروه بندی، داده های کیفی از طریق تحلیل محتوا و داده های کّمی با 

استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 22 و آزمونتی مستقل تک نمونه ای انجام شد. 
یافته های تطبیقی در سه گروه جمع آوری منابع، انباشت ریسک و خرید خدمات استخراج شد. در بخش 
کیفی، دو حیطۀ مسیرهای تعاملی و مکانیسم های تعاملی، 6 موضوع شامل شورای عالی بیمه، هیئت دولت، 
عوامل زمینه ای، جمع آوری منابع، انباشت ریسک و خرید  21 زیر موضوع شناسایی شد. در مرحلۀ اول دلفی 
نیز از 43 گویه استخراج شده، 12 گویه حذف و 31 گویه حد توافق را کسب کردند. تمامی 31 گویه در 

.)p< 0/05(  مرحلۀ دوم دلفی تأیید شد
نتایج نشان داد تعامل فی مابین کارکردهای جمع آوری، خرید خدمت و انباشت با استراتژی ها و متولیان آن 
الزمۀ تأمین مالی نظام سالمت است. لذا در جهت برقراری تعامل، تشکیل کمیته های همسویی در جهت 
وحدت رویه میان تولیت و صندوق های بیمۀ اجتماعی درمان، به کارگیری مفهوم اضافه برداشت، تدوین 
گام های اجرایی جهت سیاست های طرف عرضه و تقاضا خدمات و تعیین نحوۀ محاسبه و میزان حق بیمه 

برای ایجاد وحدت رویه عملکردی پیشنهاد می شود.
واژگان کلیدی: تأمین مالی، نظام سالمت، اضافه برداشت، بیمه های اجتماعی، تولیت، تعامل.



362

یی
جو

ش
دان

ی 
ها

مه 
ن نا

ایا
پ

 

عنوان: کشف تقلب و راهکارهای مقابله با آن در سازمان های 
بیمه ای با استفاده از داده کاوی )مطالعة موردی: سازمان تأمین اجتماعی( 

دانشجو: علی حسینی

دانشگاه:پیام نور واحد قشم- دانشکده فنی و مهندسی

استاد راهنما: عباسعلی رضایی

سال: 1397

چکیده

امــروزه تقلــب کــه قدمتــی به انــدازۀ زندگــی بشــریت دارد، یــک کســب وکار چندیــن میلیــون دالری در 
ســطح دنیــا محســوب شــده و حجــم مالــی آن روزبــه روز در حــال افزایــش اســت. در ســال های اخیــر، 
توســعۀ فناوری هــای جدیــد راه هــای زیــادی را بــرای متقلبــان و مجرمــان بــاز کــرده اســت کــه بتواننــد 
ــا و منافعــی کــه  ــر تمامــی مزای مرتکــب قلــب شــوند. ایجــاد یــک سیســتم اطالعاتــی جدیــد، عــالوه ب
ــه  ــرار دهــد ب ــان ق ــار مجرم ــکاب تقلــب در اختی ــرای ارت دارد، ممکــن اســت فرصت هــای بیشــتری را ب
ــه  ــی به شــدت ب ــی و پول ــب، بانک هــا و مؤسســات مال ــا  تقل ــاد مســتقیم ی دلیــل هزینه هــای بســیار زی
دنبــال تســریع و ســرعت عمــل در شــناخت فعالیت هــای کاله بــرداران و متقلبــان هســتند. ایــن امــر بــه 
دلیــل اثــر مســتقیم آن بــر خدمت رســانی بــه مشــتریان ایــن مؤسســات، کاهــش هزینه هــای عملیاتــی 
ــرای واژۀ  ــت ب ــان اس ــل  اطمین ــر و قاب ــی معتب ــات مال ــدۀ خدم ــک ارائه دهن ــوان ی ــدن به عن ــی مان و باق
ــن  ــان شــده اســت، لیکــن آنچــه در تمامــی ای ــی مختلفــی بی ــع علمــی، معان ــب در مقــاالت و مناب تقل
تعاریــف، مشــترک و یکســان اســت، ایــن اســت کــه تقلــب، نوعــی سوءاســتفاده از منابــع، در جهــت منافع 
شــخصی، به عمــد و کامــاًل غیرقانونــی. تقلــب در مفهــوم عــام، عبــارت اســت از تحریــف حقایــق بااهمیــت 
توســط کســی کــه می دانــد مطلبــش حقیقــت نــدارد و بــا ارائــۀ حقایــق، بــا کمــال بی توجهــی نســبت 
بــه صحــت آن هــا و بــه  قصــد فریــب دیگــران در تعریــف دیگــر، واژۀ تقلــب عبــارت اســت از سوءاســتفاده 
از ســود یــک ســازمان بــدون اینکــه، لزومــاً بــه عواقــب قانونــی آن منجــر شــود. داده کاوی علــم بررســی 
داده هــا در انبــار داده هــای یــک ســازمان به منظــور شناســایی، اســتخراج و تحلیــل الگوهــا و روندهایــی 
ــای داده کاوی کشــف  ــد. یکــی از کاربرده ــرای کســب وکار را تســهیل می کن ــری ب ــه تصمیم گی اســت ک
تقلــب در دامنــۀ گســترده ای از داده هاســت. کشــف تقلــب در بازارهــای مختلــف از ارزش باالیــی برخــوردار 
اســت. مطالعــات انجمــن بیمــۀ انگلســتان )ABI( نشــان می دهــد هزینه هــای ادعــای جعلــی در صنعــت 
بیمــه در بریتانیــا بیــش از یــک میلیــارد پونــد در ســال اســت. اعــداد در ایــن زمینــه تکان دهنــده هســتند. 
ــازار جرائــم مخابراتــی دنیــا بــه 210 میلیــارد دالر بالــغ می شــود. از کل حجــم 1000 میلیــارد  حجــم ب
ــا 40 درصــد از  ــل پزشــکی ت ــا مث ــا حــدود 25 درصــد آن )در بعضــی حوزه ه دالری صنعــت بیمــۀ دنی
فعالیت هــا( تقلــب بــوده اســت. در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت تــا ضمــن شناســایی نقــاط بحرانــی 
تقلــب در ســازمان تأمیــن اجتماعــی و به کارگیــری تکنیک هــای داده کاوی حقانیــت فرضیــات بــه اثبــات 
ــات الزم  ــام اصالح ــرای انج ــق ب ــان تحقی ــا آن در پای ــه ب ــور مقابل ــی به منظ ــای عمل ــیده و راهکاره رس

ــان گــردد. به صــورت تفکیکــی بی
واژگان کلیدی: داده کاوی، تقلب در بیمه، کف تقلب، سازمان تأمین اجتماعی.
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عنوان: محاسبه، ارزیابی و تحلیل روند حفاظت اجتماعی 
و نابرابری درآمدی، در طول برنامه های اول تا پنجم توسعة 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران

دانشجو: لیال واعظ مهدوی
دانشگاه: علوم بهزیستی و توان بخشی- گروه آموزشی مدیریت رفاه اجتماعی

استاد راهنما: میرطاهر موسوی
سال: 1397 

چکیده 
هدف این پژوهش ارزیابی کلی سیاست های مرتبط با حفاظت اجتماعی در ایران ضمن محاسبۀ شاخص 
حفاظت اجتماعی در طول برنامه های اول تا پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 

ایران است. 
مطالعۀ حاضر از نوع تحقیقات توصیفی ـ تحلیلی است. همچنین به لحاظ آنکه اهداف پژوهش با استفاده از 
داده های موجود بررسی شده است، این مطالعه یک پژوهش تحلیل ثانویه ای نیز هست. روش نمونه گیری 
از نوع تمام شماری است. برای بررسی حفاظت اجتماعی، از شاخص حفاظت اجتماعی )SPI( بانک توسعۀ 

آسیایی استفاده شده است.
بر اساس مطالعات به دست آمده، شاخص حفاظت اجتماعی از عدد 0,07۸ در سال 136۸ به 0,296در سال 
1395  افزایش یافته است. به عبارتی میانگین SPI از 0,090 در برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و 
 SPI فرهنگی به 0,216 در برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رشد داشته است. میانگین
بیمۀ اجتماعی از 0,066 در برنامۀ اول به 0,179 در برنامۀ پنجم، میانگین SPI مساعدت اجتماعی از 0,023 
در برنامۀ اول به 0,031 در برنامۀ پنجم و میانگین SPI برنامه های بازار کار از 0,0006 در برنامۀ اول به 
0,005 در برنامۀ پنجم افزایش داشته است. همچنین SPI دامنه )مزایابگیران( از 0,456 در برنامۀ اول به 
0,774 در برنامۀ پنجم و SPI عمق )مصارف( از 0,290 در برنامۀ اول به 0,276 در برنامۀ پنجم ارتقا یافته 

است.
یافته ها در خصوص شاخص های مورد بررسی در تحقیق حاضر، نشان می دهند از ابتدای شروع برنامه های 
توسعۀ کشور، شاخص نابرابری درآمدی، یعنی ضریب جینی و سهم دهک های درآمدی روندی رو به کاهش 
طی کرده و جامعه به سمت برابری نسبی درآمدی میل کرده است. همچنین نتیجه گرفته شده است که در 
طول برنامه های اول تا پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، روند رشد SPI و همۀ اجزای آن، 
روندی رو به باال و افزایشی بوده است. از سویی تغییرات SPI کل بیشتر تابعی از تغییرات SPI بیمه های 
اجتماعی است و در طی این سال ها، سیاست های عمومی و کالن حوزۀ حفاظت اجتماعی بر ارتقای بیمۀ 
اجتماعی، تکیه داشته است. از سویی دیگر، تغییرات و میزان رشد کم SPI برنامه های بازارکار، بیانگر عدم 

برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولت ها در این حیطه است.

واژگان کلیــدی: نابرابری درآمدی، نابرابری اجتماعی، عدالت اجتماعی، حفاظت اجتماعی، بیمۀ اجتماعی، 
مساعدت اجتماعی، برنامه های بازارکار.
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عنوان: شناسایی معیارهای انتخاب مدیران بیمارستان های 
دولتی در نظام سالمت ایران با استفاده از روش های 

تصمیم گیری چندمعیاره )MCDM( فازی

دانشجو: الهه دهقان نیری

دانشگاه: علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی

استاد راهنما: سعاد محفوظ پور

سال: 1397

چکیده

شناســایی و معتبرســازی مهارت هــا و شایســتگی های کلیــدی مدیریتــی به منظــور اســتفاده در طراحــی 
ــری ضــروری  ــی ام ــای مناســب پســت های مدیریت ــری نامزده ــن و به کارگی ــای آموزشــی، تعیی برنامه ه
ــران  ــاب مدی ــر انتخ ــذار ب ــای تأثیرگ ــدی معیاره ــن و اولویت بن ــدف تعیی ــا ه ــر ب ــۀ حاض ــت. مطالع اس
ــد خبــرگان نظــام ســالمت انجــام شــده اســت. ــران از دی بیمارســتان های دولتــی در نظــام ســالمت ای

ایــن مطالعــه از نظــر روش پیمایشــی توصیفــی و از نظــر هــدف کاربــردی بــوده و دارای دو مرحلــۀ اصلــی 
ــوع شایســتگی ها و  ــواع متن ــدۀ ان ــون، مطالعــات دربردارن ــرور مت ــا اســتفاده از م ــۀ اول ب اســت. در مرحل
مهارت هــای مدیریــت و رهبــری در مراقبت هــای ســالمت در یــک دورۀ زمانــی مشــخص شناســایی شــده 
و بــر اســاس آن پرسشــنامه ای طراحــی شــد. ســپس بــا اســتفاده از تکنیــک دلفــی و ارســال پرسشــنامه 
)لیکــرت 5 امتیــازی(، نظــرات 10 نفــر از خبــرگان در مــورد معیارهــا گــردآوری شــد. در مرحلــۀ دوم بــا 
اســتفاده از پرسشــنامۀ مخصــوص روش هــای MCDM نظــرات 10 نفــر از خبــرگان نظــام ســالمت در مورد 
ــط  ــر معیارهــا جمــع آوری شــد. در نهایــت پــس از طراحــی شــبکۀ رواب ــط معیارهــا و زی اهمیــت و رواب
ــران بیمارســتان های  ــن معیارهــا در انتخــاب مدی ــه هــدف مطالعــه یعنــی »تعییــن مهم تری ــا توجــه ب ب
دولتــی« در نرم افــزار Decision Super، بــا اســتفاده از روش ANP و بــر اســاس نظــرات خبــرگان، معیارهــا 

ــدی شــدند. ــا اولویت بن و زیرمعیاره
بــر اســاس نظــرات خبــرگان، ۸ معیــار اصلــی شــامل ویژگی هــای شــخصیتی، ارزش هــا، دانــش مدیریــت 
ــع،  عمومــی، دانــش مدیریــت بیمارســتان، مهــارت برنامه ریــزی، مهــارت ســازمان دهی و تخصیــص مناب
مهــارت رهبــری و مهــارت پایــش و نظــارت و همچنیــن 46 زیــر معیــار تعییــن شــد. در نهایــت معیــار 
ــا کســب میــزان اهمیــت 20/63 درصــدی از دیــد خبــرگان به عنــوان  »دانــش مدیریــت بیمارســتان« ب
اولویــت اول در انتخــاب مدیــران انتخــاب شــد و معیارهــای »مهــارت رهبــری« و »برنامه ریــزی« نیــز بــا 

میــزان اهمیــت 16/03 و 13/23 درصــدی در اولویــت دوم و ســوم قرارگرفتنــد.
واژگان کلیــدی: انتخاب مدیر بیمارستان، معیارهای انتخاب، تصمیم گیری چندمعیاره )MCDM( تکنیک 

دلفی، نظام سالمت ایران.
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عنوان: طراحی نظام مدیریت جانشین پروری در سازمان 
تأمین اجتماعی )مورد مطالعه: ادارۀ کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ(

دانشجو: نوش آفرین چترچی 

دانشگاه: سازمان مدیریت صنعتی، مشاوره آموزش صنعتی
استاد راهنما: اسماعیل اسدی

سال: 1397 

چکیده 
تحقیق حاضر با هدف طراحی نظام مدیریت جانشین پروری در سازمان تأمین اجتماعی بررسی و انجام شد. 
جامعۀ آماری تحقیق شامل خبرگان و متخصصان در امر بیمۀ تأمین اجتماعی در ادارۀ کل غرب تهران 
بزرگ هستند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته است که روایی 
آن به صورت روایی محتوا و با مراجعه به نظر پنج نفر از خبرگان و اساتید فن بررسی و تأیید شد. پایایی 
پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بررسی شد که نتایج نشان می دهد ضریب آلفا بیشتر از 
مقدار مالک 0/7 است. لذا پرسشنامه از پایایی مناسب برخوردار است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از 
روش تحلیل سلسله مراتبی AHP فازی و روش تحلیل تم و با به کارگیری نرم افزارهای Expert Choicse و 
SPSS انجام شده است. در این تحقیق ابتدا مدل تحقیق بر اساس مدل کیم اعتباریابی شد و شاخص های 
مهم اولویت بندی شدند. نتایج در این بخش نشان می دهد که معیار ارزیابی کاندیدا با وزن نهایی 0,275۸ 
رتبۀ اول میزان اهمیت در تعیین جانشین پروری را داراست. پس  از آن معیار تعیین خط مشی و روش ها، 
برنامه ریزی جانشین پروری به ترتیب در رتبه های دوم، سوم و  ارزیابی نظام مدیریت و  توسعه کاندیدا و 
چهارم میزان اهمیت در تعیین جانشین پروری قرار دارند. در مرحلۀ دوم تحقیق و در بخش کیفی با استفاده 
از روش تحلیل تم و مصاحبۀ نیمه ساختاریافته از طریق کدگذاری باز و کدگذاری محوری به شناسایی 
مفاهیم، معیارها و زیرمعیارهای نظام مدیریت جانشین پروری در ادارۀ کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ 
پرداخته و فاکتورهای استخراج شده با فاکتورهای مدل کیم ترکیب و در قالب مدل پیشنهادی ارائه شده 
است. این مدل شامل چهار معیار اصلی شرایط حداقلی )دارای 7 زیرمعیار(، معیار ارزیابی کاندیدا )دارای 15 
زیرمعیار(، معیار توسعۀ کاندیدا )دارای ۸ زیرمعیار( و معیار ویژگی های شغلی و سازمانی )دارای ۸ زیرمعیار( 
است. و اما در بخش نهایی تحقیق به شناسایی روش اجرایی مدل پیشنهادی پرداخته شد. نتایج این بخش 
نشان می دهد که طرح جانشین پروری در سازمان تأمین اجتماعی )اداره کل غرب تهران بزرگ( می تواند 
پست های مدیر/ معاون اداره کل، رئیس شعبه/ رئیس ادارۀ تخصصی، معاون شعبه/ کارشناس متخصص و 
مسئولین واحدهای اجرایی را پوشش دهد. همچنین نتایج مشخص کردند که مسئولیت اصلی اجرای طرح 
جانشین پروری و مسئولیت بازبینی آن نیز در سازمان تأمین اجتماعی )ادارۀ کل غرب تهران بزرگ( به عهدۀ 

اداره نظارت و ارزشیابی سازمان است. 

واژگان کلیدی: جانشین پروری، مدل کیم، سازمان تأمین اجتماعی.
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عنوان: تعیین و اولویت بندی معیارهای مسئولیت پذیری 
اجتماعی بیمارستان ها با استفاده از روش تصمیم گیری 

چندمعیاره فازی 

دانشجو: فاطمه زائری

دانشگاه: علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی

استاد راهنما: احسان زارعی

سال: 1397

چکیده

مســئولیت پذیری اجتماعــی بــه مدیریــت خــوب ســازمان ها، مدیریــت بــه طریقــی اخالقــی و پایــدار و انجــام 
ــه به منظــور مدیریــت تأثیرشــان بــر حوزه هــای اجتماعــی، زیســت محیطی  مجموعــه ای از تعهــدات داوطلبان
و اقتصــادی و بــه فراهــم کــردن حداکثــر منافــع بــرای کل جامعــه اشــاره دارد. توجــه بــه مســئولیت پذیری 
ــت  ــذار از اهمی ــال گ ــع در ح ــعه و جوام ــورهای درحال توس ــوص در کش ــتان ها به خص ــی بیمارس اجتماع
ــا هــدف تعییــن و اولویت بنــدی معیارهــای مســئولیت پذیری  ــن مطالعــه ب ــذا، ای ــی برخــوردار اســت. ل باالی

اجتماعــی بیمارســتان ها انجــام شــد.
روش بررســی: مطالعــۀ حاضــر یــک پژوهــش توصیفــی ـ پیمایشــی اســت. ابتــدا بــا اســتفاده از مــرور متــون 
ــر در  ــکارات مؤث ــا و ابت ــا، زیرمعیاره ــرگان معیاره ــرات خب ــی و نظ ــک دلف ــتفاده از تکنی ــا اس ــط و ب مرتب
مســئولیت پذیری اجتماعــی بیمارســتان ها تعییــن شــد. پــس  از آن، به منظــور محاســبۀ وزن و اهمیــت هــر 
یــک از معیارهــا و ابتــکارات مؤثــر در مســئولیت پذیری اجتماعــی بیمارســتان ها و کنتــرل عــدم قطعیــت و 

ابهــام موجــود در عبــارات کالمــی از روش FAHP پیشنهادشــده توســط باکلــی اســتفاده شــد.
ــا بیمارســتان  یافته هــا: 6 معیــار، 9 زیرمعیــار و 53 ابتــکار در حیطــۀ مســئولیت پذیری اجتماعــی مرتبــط ب
شناســایی شــد. ایــن معیارهــا شــامل رهبــری و ارزش هــای بیمارســتان، تأمین کننــدگان، کارکنــان، بیمــاران، 
محیط زیســت و معیارهــای اجتماعــی بــود. معیــار بیمــاران بــا وزن موضعــی 267 /0 باالتریــن اولویــت و پــس 
 از آن معیارهــای رهبــری و ارزش هــای ســازمان بــا وزن موضعــی 250 /0، کارکنــان بــا وزن موضعــی 216 /0، 
معیــار اجتماعــی بــا وزن موضعــی 093 /0، محیــط  زیســت بــا وزن موضعــی  092 /0  و معیــار تأمین کنندگان 

بــا وزن موضعــی 0۸3 /0 بــه ترتیــب اولویت هــای دوم تــا ششــم را بــه خــود اختصــاص دادنــد.
بحــث و نتیجه گیــری: توجــه بــه معیارهــای بیمــاران و رهبــری و ارزش هــای ســازمانی، بازتابــی از 
ــر ایــن دو معیــار تأثیــر بســزایی بــر  مســئولیت پذیری اجتماعــی بیمارســتان ها اســت و در نهایــت تمرکــز ب
شــهرت و تصویــر بیمارســتان ها دارد کــه در ایــن صــورت عــالوه بــر افزایــش وفــاداری بیمــاران، بــازار ارائــۀ 
خدمــات درمانــی نیــز گســترده خواهــد شــد. بنابرایــن سیاســت گذاران ســالمت بایــد گام مؤثــری در راســتای 
ــازمانی  ــای س ــری و ارزش ه ــاران و رهب ــار بیم ــر دو معی ــژه ب ــز وی ــا تمرک ــئولیت پذیری ب ــازی مس پیاده س
بردارنــد. عــالوه بــر ایــن تدویــن اســتانداردها و رتبه بنــدی بیمارســتان ها از نظــر مســئولیت پذیری اجتماعــی 

و پیگیــری و نظــارت مؤثــر بــر اجــرای آن هــا نیــز مؤثــر خواهنــد بــود.

واژگان کلیدی: مسئولیت پذیری اجتماعی، بیمارستان، تصمیم گیری چند معیاره.
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عنوان: بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی بیمه شدگان تأمین 
اجتماعی از خدمات کارگزاری های رسمی

دانشجو: سهیل سلیمانی

دانشگاه: آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات- دانشکده علوم و فناوری های پزشکی
استاد راهنما: اسماعیل اسدی

سال: 1397 

چکیده 
طی سال های اخیر مسائلی چون شتاب تحوالت محیطی، عدم اطمینان به آینده، افزایش هزینه ها، بزرگ 
شدن بیش  از اندازۀ سازمان ها و نیز محدودیت های قانونی سبب شده است سازمان ها در الگوهای فکری خود 
تجدید نظر کنند، آن ها ناگزیرند برای دستیابی به مزیت رقابتی در دنیای کنونی کسب وکار، به استراتژی های 
نوین روی آورند. یکی از این استراتژی ها برون سپاری فعالیت ها است که امروزه یکی از فزاینده ترین روندهای 
موجود در محیط کسب وکار به شمار می رود. کارگزاری های رسمی با الهام از سیاست عمومی دولت مبنی 
بر کاهش ورود در عرصۀ تصدی گری و ارتقای امر نظارت و بهبود فرایندها و به منظور گرفتن جلوگیری از 
بزرگ شدن بدنۀ اجرایی سازمان به عنوان متولی این وظیفۀ خطیر نسبت به اجرایی نمودن اهداف ترسیم شده 
راه اندازی شده است. این گزارش در پنج فصل ارائه می شود: فصل اول تحت عنوان کلیات تحقیق و شامل 

اطالعاتی از قبیل عنوان تحقیق، بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، سؤاالت و فرضیات، اهداف است.

و  نظری  مبانی  به  اول  بخش  است:  بیان شده  بخش  دو  در  تحقیق،  ادبیات  عنوان  تحت  نیز  دوم  فصل 
به خصوص مدل  بررسی مدل ها  و  آن ها  متقابل  رابطۀ  و کیفیت خدمات،  مفهوم شناسی رضایت مشتری 
سروکوال پرداخته و در بخش دوم نیز، پیشینۀ تحقیق و نهایتاً چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق 

است. شده  بررسی 

در فصل سوم ضمن تشریح روش تحقیق جامعۀ آماری و روش نمونه گیری، به بررسی اعتبار و روایی ابزار 
گردآوری داده ها و بیان روش های تجزیه وتحلیل داده ها و مکان انجام تحقیق پرداخته شده است.

در فصل چهارم با تکیه بر روش تحقیق کّمی و پس از انجام آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف و نتیجه گیری 
نرمال بودن تمامی متغیرها و حصول اطمینان از تأیید تمامی فرضیه های تحقیق توسط آزمون رگرسیون 
بین تمامی عوامل، پاسخگویی و  را  اولویت  باالترین  از طریق آزمون فریدمن مشخص شد که  چندگانه، 

بی اهمیت ترین مؤلفه از بین مؤلفه های کیفیت خدمات را اعتماد به خود اختصاص داده است.

در فصل پایانی، پس از بیان خالصۀ تحقیق، نخست یافته ها و نتایج تحقیق، تحلیل و تفسیر شده است و سپس 
پیشنهادهای کاربردی و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی و همچنین محدودیت های تحقیق ارائه شده است.

واژگان کلیدی: رضایت مشتری، کیفیت خدمات، کارگزاری رسمی تأمین اجتماعی.
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عنوان:  ارزیابی ترجیحات جامعه برای اولویت بندی تخصیص 
منابع سالمت بین گروه های مختلف بیماران

دانشجو: یاسر جویانی

دانشگاه: علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران- )دانشکده مدیریت و 
اطالع رسانی پزشکی(

استاد راهنما: محمد هادیان

سال: 139۸

چکیده

هدف این مطالعه به دست آوردن دیدگاه جامعه راجع به تعیین این مشخصه ها بود.
ــام  ــال های 1396-139۸ انج ــه در س ــود ک ــی( ب ــی ـ کیف ــی )کّم ــه ترکیب ــک مطالع ــر ی ــۀ حاض مطالع
ــون  ــال 1396 از روش آزم ــران در س ــردم ته ــات م ــتخراج ترجیح ــور اس ــه به منظ ــن مطالع ــد. در ای ش
ــر از متخصصــان  ــا 25 نف ــد ب ــه هدفمن ــق مصاحب ــدا از طری ــد. ابت انتخاب هــای گسســته اســتفاده گردی
ــت  ــخصه )وضعی ــج مش ــه پن ــه ب ــا توج ــپس ب ــد. س ــن ش ــا تعیی ــطوح آن ه ــخصه ها و س ــالمت مش س
اورژانســی، کاهــش کیفیــت زندگــی در صــورت عــدم درمــان، اثربخشــی درمــان، واگیــردار بــودن بیمــاری 
و ســن بیمــار( تعیین شــده ســناریوها و مجموعه هــای انتخــاب بــا روش طــرح فاکتوریــل جزئــی ســاخته 
ــل  ــتفاده از فای ــا اس ــن ب ــوری و همچنی ــورت حض ــده به ص ــنامۀ ساخته ش ــری پرسش ــا به کارگی ــد. ب ش
الکترونیکــی اطالعــات از 579 نفــر جمــع آوری گردیــد. در نهایــت به منظــور تحلیــل داده هــای کیفــی از 
نرم افــزار MAXQDA و روش تحلیــل محتــوا اســتفاده شــد؛ در مطالعــۀ کّمــی نیــز بــرای تحلیــل داده هــا 
 Stata از دو مــدل رگرســیون لجســتیک شــرطی و لجســتیک معــادالت بــرآوردی تعمیم یافتــه و نرم افــزار

اســتفاده شــد.
ــوع بیمــاری«،  ــی »ن ــۀ اصل ــا متخصصــان ســالمت در چهــار درون مای ــه ب ــج به دســت آمده از مصاحب نتای
ــی  ــۀ فرع ــخگویی« و 21 درون مای ــا پاس ــط ب ــی و مرتب ــان« و »اخالق ــوع درم ــار«، »ن ــای بیم »ویژگی ه
طبقه بنــدی شــدند. طبــق نتایــج بــرآورد کّمــی بــا هــر دو مــدل، به جــز متغیــر 15 تــا 65 ســال مربــوط 
بــه ســن آغــاز بیمــاری در مــدل معــادالت بــرآوردی تعمیم یافتــه تمــام متغیرهــای مطالعــه )بــا مقــدار 
ــودن بیمــاری« کــه  ــد و مشــخص شــدکه مشــخصۀ »واگیــردار ب احتمــال کمتــر از 0.05( معنــادار بودن
مربــوط بــه نــوع بیمــاری اســت بیشــترین اهمیــت را در تخصیــص منابــع ســالمت از دیــدگاه جامعــه دارد. 
همچنیــن طبــق نتایــج هــر دو مــدل، جامعــه باالتریــن اولویــت را بــه بیمــار زیــر 15 ســالی می دهــد کــه 
مبتــال بــه بیمــاری واگیــر بــا شــدت بســیار بــاال و وضعیــت خیلــی اورژانســی شــده اســت کــه درمــان 

مدنظــر نیــز اثربخشــی باالیــی داشــته باشــد.
بر اساس یافته های این پژوهش از دید جامعه در صورت وجود بیماری های واگیردار، باید به سرعت برای مهار 
آن ها اقدام کرد. خصوصیات دموگرافیک مناطق مختلف ازجمله وضعیت سنی می بایست در تخصیص منابع 

سالمت مالک قرار داده شوند. 
واژگان کلیدی:  اولویت بندی منابع سالمت، ترجیحات جامعه، آزمون انتخاب های گسسته، مشخصه، 

بیماری واگیر، سناریو، سن بیمار.
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عنوان: پیش بینی وفاداری و رویگردانی بیمه شدگان 

خویش فرمای سازمان تأمین اجتماعی مبتنی بر روش 
داده کاوی

دانشجو: اکبر نجفی

دانشگاه: آزاد اسالمی واحد شیراز
استاد راهنما: غالمرضا ستوده

سال: 139۸ 

چکیده 
موضوع وفاداری و رویگردانی مشتریان، یکی از چالش های مهم شرکت ها و مؤسساتی است که خدمات و کاال 
را به مشتریان خود عرضه می کنند. سازمان تأمین اجتماعی هم در موضوع وفاداری بیمه شدگان خویش فرما 
و  اطالعات  پژوهش  این  در  است.  بوده  مواجه  فوق  با چالش  اخیر  در سال های  بیمه پردازی،  ادامۀ  برای 
شاخص های مهم حدود 21407 نفر در قالب 27 ویژگی از بانک های اطالعاتی سازمان مذکور استخراج 
گردید. سپس با استفاده از الگوریتم  NSGA-Ilو تلفیق آن با شبکۀ عصبی چندالیه پرسپترون، تعداد هفت 
ویژگی مهم که دارای حداقل خطای طبقه بندی بودند، انتخاب شد. در ابتدا عملیات طبقه بندی داده ها 
با شبکۀ عصبی پرسپترون چندالیه بر روی داده های موجود و با استفاده از 27 ویژگی انجام شد و دقت 
طبقه بندی 97,6 درصد به دست آمد. پس  از آنتخاب بهترین طبقه بندی که شبکۀ عصبی بود، این بار عملیات 
طبقه بندی با شبکۀ عصبی بر روی همان داده ها و در قالب 7 ویژگی انجام شد و دقت 96,۸ درصد به دست 
آمد. نزدیکی مقادیر دقت محاسبه شده در دو حالت فوق، نشان می دهد که عملیات پیش پردازش داده ها و 
انتخاب الگوریتم های انتخاب ویژگی و طبقه بندی داده ها به درستی تنظیم و پیاده سازی شده و استفاده از 7 
ویژگی مورد نظر برای اندازه گیری و استخراج داده های بعدی را به تأیید می رساند. در مرحلۀ انتخاب بهترین 
طبقه بندی برای انجام پیش بینی های مورد نیاز، از 3 الگوریتم شبکۀ عصبی چندالیه پرسپترون، الگوریتم 
ماشین بردار پشتیبان )SVM( و الگوریتم KNN استفاده شد که نهایتاً شبکۀ عصبی چندالیه پرسپترون، 
بهترین دقت طبقه بندی را با مقدار 96,۸ درصد به دست آورد. سپس برای شبکه عصبی مذکور با استفاده از 
7 ویژگی مربوط به داده های سال های 1367 تا 1395 آموزش انجام شد. از شبکۀ عصبی آموزش دیده برای 
پیش بینی وفاداری و رویگردانی مشتریان سال های 1396 و 1397 که به تعداد ۸364 رکورد است، استفاده 
شد. نهایتاً این نتیجه حاصل شد که با در نظر گرفتن همۀ احتماالت، حدود 27,65 درصد از بیمه شدگان 
خویش فرمای سال های 1396 و 1397 در کالس رویگردان دسته بندی خواهند شد. این پژوهش و شبکۀ 
عصبی آموزش دیدۀ موجود در آن، قابلیت استفاده و پیش بینی وضعیت وفاداری و رویگردانی برای داده های 

سال های آتی را داراست.

واژگان کلیدی: تأمین اجتماعی، پیش بینی وفاداری و رویگردانی، طبقه بندی، انتخاب ویژگی.
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عنوان: تأثیر جو سازمانی نوآورانه بر عملکرد سازمان با نقش 
میانجیگری رفتارهای نوآورانه کاری در سازمان تأمین اجتماعی

دانشجو: فتانه بهرامی

دانشگاه: علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی

استاد راهنما: نعمت فلیحی

سال: 139۸

چکیده

جــو نــوآوری و رفتــار نوآورانــه یکــی از موضوعــات نســبتاً جدیــدی اســت کــه مــورد توجــه مدیران و مســئوالن 
ــوآوری در  ســازمان ها قــرار گرفتــه اســت. ایــن توجــه هــم حاصــل انجــام تحقیقــات در مــورد خالقیــت و ن
ــا آن هــا  ســازمان ها و ابتــکار اســت و هــم حاصــل مشــکالتی اســت کــه مدیــران ســازمان ها در انجــام کار ب
مواجــه می شــوند کــه راه و روش هــای مرســوم توانایــی حــل ایــن مشــکالت جدیــد را ندارنــد. بنابرایــن در همۀ 
ســطوح ســازمانی، اداری، تولیــدی، خدماتــی و نیــاز بــه روش هــا و راه حل هــای جدیــد و نــو کامــاًل نمایــان و 
ــوآوری در ســازمان ها خودبه خــود حاصــل نمی شــوند و ملزومــات خــاص خــود  محــرز شــده اســت. البتــه ن
ــر اســاس هــدف  ــه اســت. ایــن تحقیــق ب را دارد. یکــی از ایــن ملزومــات ایجــاد یــک جــو ســازمانی نوآوران
کاربــردی و بــر اســاس ماهیــت گــردآوری داده هــا توصیفــی پیمایشــی اســت. جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش 
متشــکل از همــۀ مدیــران و کارشناســان شــاغل در ســاختمان ســتادی ســازمان تأمیــن اجتماعــی در شــهر 
تهــران بــوده و نمونــۀ آمــاری مــورد اســتفاده متشــکل از 291 نفــر اســت. داده هــای مــورد نیــاز پژوهــش از 
ــی  ــا اســتفاده از روش مدل یاب ــده و ب ــع آوری گردی ــراد جم ــن اف ــان ای ــق پرسشــنامۀ توزیع شــده در می طری
معــادالت ســاختاری و نرم افــزار ایمــوس تجزیه وتحلیــل شــد. بــر مبنــای اهــداف پژوهشــی، مطالعــۀ حاضــر 
شــامل یــک فرضیــۀ اصلــی و ســه فرضیــۀ فرعــی اســت؛ نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش نشــان داد کــه از میان 
ایــن فرضیــات، مــورد تأییــد قــرار می گیــرد. بــه  بیــان  دیگــر و در جامعــۀ مــورد مطالعــه، جــو ســازمانی بــا 
تأثیــر میانجــی رفتارهــای نوآورانــه کاری بــر عملکــرد ســازمانی تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد. همچنیــن جــو 
ســازمانی به طــور مســتقیم و بــدون تأثیــر متغیــر میانجــی نیــز توانســته بــر عملکــرد ســازمانی تأثیــر مثبــت 
و معنــاداری داشــته باشــد. رابطــۀ میــان جــو ســازمانی بــا رفتارهــای نوآورانــۀ کاری نیــز معنــادار و مثبــت 
ارزیابــی شــد. در نهایــت رفتارهــای نوآورانــۀ کاری نیــز بــر عملکــرد ســازمانی تأمیــن اجتماعــی تأثیــر مثبــت 

و معنــاداری داشــته اســت.

واژگان کلیدی: جو سازمانی، عملکرد سازمانی، رفتارهای نوآورانۀ کاری، سازمان تأمین اجتماعی.



371

عی
ما

جت
ن ا

می
 تا

ش
وه

پژ
ی 

عال
ه 

س
س

مو

عنوان: تطور دال رفاه در گفتمان اقتصادی دولت های 
کارگزاران، اصالح طلب و اصولگرا

دانشجو: سارا رحیمی

دانشگاه: عالمه طباطبایی- دانشکده علوم اجتماعی
استاد راهنما: سعید وصالی

سال: 139۸ 

چکیده 
در آغاز، گفتمان سازندگی با تأکید بر ضرورِت پیشرفت در نظام جهانی و فوریِت بازسازی بحران جنگ به 
»چیزها« کیفیت طبیعی بخشید و با ترویج نوعی علم باوری و واقع گرایی، موجبات پیدایی اسطوره را فراهم 
کرد. در این زمان، جناح راست نیز علی رغم انتقادات خود به فرهنِگ برآمده از نظام واحد جهانی، با توجه به 
اینکه به شیوه ای تجسدآمیز و انتزاعی »انسان شیعی« را به عنوان عامل ممتاز تاریخ برساخت، قادر نبود پیامد 
نظم نوین را بر حیطۀ فرهنگ پیش بینی کند و ازآنجاکه نظم بازار را موضوعی صرفاً اقتصادی و برای پیروزی 
تشیع بر جهان غرب کارآمد دانست؛ به زودی با گفتمان اصالحات، بر سر آن به توافق رسید. ازاین رو نشانۀ 
»عقالنیت« درون گفتمان اصالحات حتی بیش از انگارۀ انسان شیعِی جناح راست، آمادگی آن را یافت که 
التفات اسطوره را بپذیرد و به زودی درون زنجیرۀ معانی مثل »جامعۀ مدنی«، »مشارکت مردمی«، »دوران 
نظام« و ... با »آزادی« به مثابۀ دال تهی همراه شد و توانست در تقابل با سخت گیری های منسوب به جناح 
راست، تمایل به رشد بخش خصوصی را تحت عناوینی چون »ممانعت از دخالت دولت در زندگی مردم« 
مبهم و نام زدوده کند و نظم بازار را از طریِق مدلول هایی چون دولت رانتی فاسد، اقتصاد نفتی، ناکارآمدی 

بخش دولتی و ... اقناع گر سازد.
هم زمان که گفتمان اصالحات »دوران نهضت« را پایان بخشید؛ هرگونه مطالبۀ جمعی که دولت را به مداخله 
در اقتصاد واداَرد؛ متصلب، ارتجاعی و استبدادی نامیده شد و بر پایۀ نگرشی که پیشاپیش، ناکامی های 
سیاست نوین را با کمک مفهوم »خلقیات ایرانیان« به بحران های فردی و اخالقی فرو می کاست، نوعی 
پدیدار ساخت که در جهت   ... و  اقتصادی تحت عناوینی چون »کارآفرینی«، »رمز موفقیت«  اخالقیات 
نام زدایی از الزامات انباشت سرمایه عمل می کرد. هم زمان که اصولگرایی عدالت را بی ارتباط با زمینۀ اجتماعی 
حاضر به کار برد، فرصت آن را در اختیار اسطوره نهاد که یک بار دیگر از سخن گفتن دربارۀ ناممکن بودن 
وعده هایش سر باز زند. از این  پس بازار بینش غیرمدرنِ احمدی نژاد را مسئوِل ناکامی های خود معرفی کرد و 
بر خصلت نام زدوده و مبهم خود افزود. پرگویی دربارۀ عدالت در این دوران به ویژه به واسطۀ نقد سیاست هایی 
بازار نه تنها کمتر دربارۀ مفاهیم عدالت و رفاه سکوت می کند،  چون سهام عدالت نشان داد که اسطورۀ 
بلکه توانسته است التفات خاص خود را به گونه ای تثبیت نماید که عقل سلیم، انباشت سرمایه را به عنوان 

مناسب ترین استراتژی تحقق عدالت همگانی )رفاه( بپذیرد. 
واژگان کلیدی: هژمونی، اسطوره، منطق تجسد، تاریخ زدودگی، سیاست زدودگی، نئولیبرالیسم.
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عنوان:  نظام حقوقی حاکم بر سازمان تأمین اجتماعی از منظر 
نظریة »حکمرانی خوب« با تأکید بر شفافیت و پاسخگویی

دانشجو: علیرضا امیرپور

دانشگاه:  آزاد اسالمی واحد میبد

استاد راهنما: نعمت فلیحی

سال: 139۸

چکیده

ــن  ــوان بزرگ تری ــر تحــت پوشــش به عن ــون نف ــا بیــش از 42 میلی ــی ب ــن اجتماع ــروزه ســازمان تأمی ام
ســازمان اجتماعــی و اقتصــادی کشــور بــا مشــکالت و چالش هــای بســیاری روبه روســت و رســماً دولــت 
جمهــوری اســالمی ایــران چالــش صندوق هــای بازنشســتگی را در کنــار مقــوالت آب و محیــط  زیســت 
به عنــوان ابربحران هــای رســمی کشــور منظــور کــرده اســت. بــه نظــر می رســد تنهــا راه واقعــی و علمــی 
برخــورد بــا ایــن بحــران توســعۀ شــاخص های حکمرانــی خــوب در ایــن ســازمان اســت. حکمرانــی خــوب 
ــح  ــکار و صری ــده، آش ــت های پیش بینی ش ــاذ سیاس ــی، در اتخ ــک جهان ــف بان ــن تعری ــق جدیدتری طب
ــتگاه های  ــخگویی دس ــفاف، پاس ــی ش ــت( بوروکراس ــت اس ــای دول ــان دهندۀ فعالیت ه ــه نش ــت )ک دول
دولتــی در قبــال فعالیت هــای خــود، مشــارکت فعــال مــردم در امــور اجتماعــی و سیاســی و نیــز برابــری 
ــه  ــی )ISSA( ازجمل ــن  اجتماع ــی تأمی ــن بین الملل ــد. انجم ــور می یاب ــون تبل ــر قان ــراد در براب ــۀ اف هم
ــا و  ــه رهنموده ــوب را در مجموع ــی خ ــوع حکمران ــه موض ــود ک ــوب می ش ــی محس ــای بین الملل نهاده
ــره و مدیریــت ســازمان های تأمیــن  اجتماعــی  ــرای هیئت مدی ــده و ب دســتورالعمل های تخصصــی گنجان
در دنیــا پنــج پایــۀ اصلــی و اساســی را تنظیــم و تدویــن کــرده و بــر فراینــد اجــرای آن هــا نظــارت می کنــد: 

پاســخگویی، شــفافیت، قابلیــت پیش بینــی، مشــارکت، پویایــی. 

ایــن نوشــتار بــه بررســی وضعیــت فعلــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی و تحلیــل مفهــوم حکمرانی خــوب در 
ســازمان تأمیــن  اجتماعــی و موانــع تحقــق آن، پیش شــرط های تحقــق آن، نقــش دولــت در تحقــق آن، 
در نهایــت اصــالح ســاختار و ارائــۀ راهکارهایــی بــرای تحقــق هرچــه واقعی تــر و بیشــتر حکمرانــی خــوب 

در تأمیــن  اجتماعــی )به ویــژه مقــوالت نظــارت، پاســخگویی و شــفافیت( می پــردازد.

واژگان کلیدی:  حکمرانی خوب، سه جانبه گرایی، پاسخگویی، شفافیت، تأمین اجتماعی.
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عنوان: تحلیل گفتمان انتقادی سه جانبه گرایی در نظام          
تأمین اجتماعی ایران

دانشجو: پیمان زینتی
دانشگاه: تهران- دانشکده علوم اجتماعی

استاد راهنما: علی اصغر سعیدی
سال: 139۸ 

چکیده 
بحران در نظام تأمین اجتماعی ایران، ضرورت اصالحات را به مسئله ای غیرقابل  اغماض بدل کرده است. در 
مواجهه با این ضرورت، سه جانبه گرایی هم به عنوان ابزار و هم به عنوان هدف اصالحات، در استدالل کاربردی 
نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بازنمایی شده است. به رغم این جایگاه راهبردی، سه جانبه گرایی 
خود در تنگنا و نیازمند اصالحات است. ازاین رو بررسی شکل برساخت استدالل های نمایندگان کارگران، 
کارفرمایان و دولت در بزنگاه حساس کنونی و ارزیابی انتقادی آن برای درک چشم انداز تغییرات پیش رو 
ضروری است. دراین باره باید پرسید: چه استدالل هایی درباره سه جانبه گرایی مجال ظهور یافته اند؟ آیا این 
استدالل ها معتبر، قابل  قبول و عادالنه هستند؟ پیرو پاسخ به این دو پرسش، از روش تحلیل گفتمان انتقادی 
)نسل دوم( در مطالعات انتقادی سیاست گذاری برای بررسی متون سیاسی حاوی استدالل های گروه های 
کنشگران در میدان سه جانبه گرایی استفاده شده است. این متون شامل 50 مصاحبه نمایندگان کارگری و 
کارفرمایی دربارۀ اصالحات در نظام تأمین اجتماعی با مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 10 مصاحبه 
دست  اول با کنشگران این حوزه، 1 مستند ویدئوی، مشاهدات از یک جلسۀ رسمی هیئت  امنای سازمان 
تأمین اجتماعی و چند یادداشت و سخنرانی هستند. با کاربرد چارچوب انتقادی فرکالف و فرکالف در تحلیل 
سیاست گذاری، برساخت سه استدالل مرکزی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت دربارۀ سه جانبه گرایی 
تفسیر شدند. یافته ها نمایانگر همسویی دربارۀ ضرورت اصالح نهاد سه جانبه گرایی بر مبنای ارزش مشارکت 
در سیاست گذاری، نظارت و تبادل اطالعات دولت و شرکای اجتماعی است که خود نیازمند طراحی یک نهاد 
سه جانبۀ جدید و اصالح قانون های برای آن است. هرچند با ارزیابی انتقادی این استدالل ها، روشن شد که 
هر سه گروه کنشگران، استدالل های نامعتبر، غیرمعقول و ناعادالنه ای دراین باره دارند. چراکه تولید، تثبیت 
و بازتولید این استدالل ها درگرو کارکرد دغل کارانه و ایدئولوژیک آن ها در عقالنی و طبیعی جلوه دادن 
نظم حاکم و مشروعیت بخشی به سیاست های ریاضتی در آینده است. در نهایت بر اساس تحلیل یافته ها، 
سیاست گذاری رادیکال برای تغییر بنیادین وضعیت با محوریت گسترش دایرۀ کنشگران به سایر بخش های 
جامعۀ مدنی، لغو بدون شرط محدودیت های حقوق سیاسی و گسترش فراگیری حقوق رفاهی ضروری 

دانسته می شود. 

واژگان کلیــدی: سه جانبه گرایی، گفت وگوی اجتماعی، تأمین اجتماعی، مطالعات انتقادی سیاست گذاری، 
تحلیل گفتمان انتقادی.
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عنوان:  روش جریمه برای قیمت گذاری مستمری های متغیر با 
مزایای تضمین حداقل برداشت

دانشجو: وضحه رحیمی
دانشگاه: تحصیالت تکمیلی علوم پایه گاوازنگ ـ زنجان

استاد راهنما: حسن داداشی آرانی

سال: 139۸

چکیده

مســتمری های متغیــر یعنــی درآمدهــای مــدت دار کــه در دورۀ بازپرداخــت وابســته بــه صندوق هــا هســتند، 
در دهــۀ 1970 در ایــاالت  متحــده معرفــی شــدند. در دهــۀ 90 میــالدی، بیمه گــران اختیارهــای خاصــی را 
ــل  ــن حداق ــا تضمی ــر ب ــتمری های متغی ــه مس ــن پایان نام ــد؛ در ای ــه کردن ــی تعبی ــن بیمه نامه های در چنی
مزایــای برداشــت را بررســی می کنیــم. ایــن مزایــا، در صــورت تمدیــد قــرارداد، صرف نظــر از عملکــرد بــازار در 
جهــت پرتفــوی دارایــی اساســی، بازگشــت کل ســرمایۀ اولیــه را تضمیــن می کنــد. در قــرارداد، نــرخ برداشــت 
ــر از آن برداشــت کنــد  ــا پایین ت ــرخ ی ــن ن تعیین شــده اســت و وقتی کــه بیمه گــذار تصمیــم می گیــرد در ای
جریمــه اعمــال نمی شــود. بــا توجــه بــه هزینــۀ جریمــه، بیمه گــذار اجــازۀ برداشــت بیــش از نــرخ برداشــت 
قــرارداد را نیــز دارد؛ نــرخ برداشــت از صنــدوق را به عنــوان یــک متغیــر کنتــرل در نظــر گرفتــه و تابــع هــدف 
را مجمــوع تنزیل شــدۀ مقادیــر برداشــت از صنــدوق و ارزش صنــدوق در زمــان سررســید در نظــر می گیریــم. 
در اینجــا بــا یــک مســئلۀ کنتــرل بهینــۀ تصادفــی مواجهیــم کــه جهــت حــل آن از روش برنامه ریــزی پویــا 
اســتفاده کــرده و آن را بــه یــک معادلــۀ دیفرانســیل بــا مشــتقات جزئــی هامیلتــون ـ ژاکوبــی- بلمــن تبدیــل 
ــتفاده  ــه اس ــت از روش جریم ــدی اس ــی دوبع ــر مکان ــه دارای متغی ــه ک ــن معادل ــل ای ــرای ح ــم. ب می کنی
ــه از  ــت بهین ــم. برداش ــه کار می گیری ــددی آن ب ــل ع ــرای ح ــی را ب ــل متناه ــم تفاض ــم و الگوریت می کنی
ــذاری  ــول قیمت گ ــای برداشــت و فرم ــل مزای ــن حداق ــا تضمی ــر ب ــای دارای مســتمری های متغی بیمه نامه ه
ایــن قراردادهــا را در حالــت زمــان پیوســته و گسســته بــه دســت می آوریــم. نتایــج عــددی نشــان می دهنــد 

کــه ارزش جــواب حاصــل از مــدل برداشــت گسســته بــه مــدل برداشــت پیوســته آن همگراســت.

واژگان کلیــدی: تتضمین حداقل مزایای برداشت، مستمری متغیر، مدل کنترل تصادفی منفرد، تخمین 
جریمه، رویکرد برداشت بهینه.
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عنوان: بررسی الگوی مناسب برای تخصیص یارانه دارو با 
استفاده از آزمون انتخاب گسسته

دانشجو: گیتا افشارمنش
دانشگاه: علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دانشکده داروسازی

اساتید راهنما: غالمحسین مهرعلیان- فرزاد پیرویان
سال: 139۸ 

چکیده 
در این مطالعه، آزمایش انتخاب گسسته )DCE( به عنوان یک روش کیفی ـ کّمی برای کشف ترجیحات 
عمومی و تصمیم گیرندگان انجام شد که در آن تأثیر چهار ویژگی: وضعیت سالمتی بعد از درمان، شدت 
بیماری، شیوع بیماری و میزان پرداخت از جیب ماهانۀ دارو برای بیمار، با انتخاب بین سناریوهای فرضی 
با استفاده از regressions logit Conditional بررسی شد. پرسشنامه های دوگزینه ای که ترکیبی از 
سطوح مختلف ویژگی های ذکرشده بودند به پاسخ دهندگان ارائه شد تا یکی از گزینه ها را در هر یک از 
آن ها برای تخصیص یارانه انتخاب کنند. 500 پرسشنامه توسط افراد آموزش دیده در مناطق 22گانه به افراد 
75-1۸ سال با حداقل تحصیالت متوسطه ارائه و پاسخ ها جمع آوری شد. 44 پاسخ نامه هم از 65 پرسشنامه 

 ایمیل شده به سیاست گذاران و خبرگان نظام سالمت جمع آوری شد.

نتایج نشان می دهدکه هر چهار ویژگی در تصمیم گیری تأمین مالی مهم اند. عالوه بر این، هم افراد و هم 
افزایش چشمگیر سطح  باعث  اختصاص دهند که  به داروهایی  را  یارانه  ترجیح می دهند  سیاست گذاران 
سالمت افراد شود، اما این به معنی اطالق ترجیحات به دارویی که بتواند باعث بهبود کامل بیماری شود، 
نیست. بیشترین تفاوت، از نظر دیدگاه دو گروه، در شکل و میزان ترجیحات حاصل از متغیر پرداخت از جیب 

مشاهده شد. یافته های مربوط به دو ویژگی دیگر در هر دو گروه مشابه بود. 

این مطالعه نشان می دهد که مردم می توانند در تصمیم گیری های نظام سالمت نقش داشته باشند؛ و در 
این رابطه زمینه را برای مطالعات بیشتر فراهم می کند. نتایج این مطالعه بیان می کنند که مردم ایران برای 
تخصیص حمایت های مالی تأمین دارو، بیشترین اولویت را برای داروهایی در نظر می گیرند که میزان سالمت 
بیشتری را برای بیماری که از یک بیماری شدید و یا مزمن رنج می برد، فراهم کند؛ اما این به این معنی 
نیست که دولت سالمت را به هر قیمتی و یا در عالی ترین سطح آن تأمین کند مطلب مهم دیگری که باید 
مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد این است که مردم صرف نظر از درآمد، از تخصیص یارانه به داروهایی که 
هزینۀ بسیار باالیی دارند، حمایت نمی کنند. ازاین رو اهمیت مطالعات هزینه ـ اثربخشی تأیید می شود. ضمن 

اینکه اهمیت در نظر گرفتن ویژگی های دیگر نظیر شیوع و شدت بیماری هم تأیید می شود.

واژگان کلیدی: تخصیص یارانه، اولویت بندی، ترجیحات عمومی، آزمایش های انتخاب گسسته.
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عنوان:  بررسی فرصت های اجرایی کردن شفافیت سازمانی در 
سازمان تأمین اجتماعی

دانشجو: محمد پاکپور

دانشگاه: آزاد اسالمی واحد الکترونیکی- دانشکده مدیریت

استاد راهنما: نعمت فلیحی

سال: 139۸

چکیده

ــارات  ــو و انتظ ــهروندی از یک س ــی و ش ــت مدن ــای خواس ــی از نموده ــوان یک ــازمانی به عن ــفافیت س ش
ــن معیارهــا و شــاخص های ســالمت ســازمانی  حاکمیتــی از ســازمان ها از ســوی دیگــر یکــی از مهم تری
بــوده و از عوامــل توســعۀ اعتمــاد و اطمینــان شــهروندان بــه ســازمان های دولتــی و یــا وابســته بــه دولــت 
اســت. در ایــن زمینــه پژوهــش حاضــر بــه دنبــال بررســی فرصت هــای اجرایــی کــردن شــفافیت ســازمانی 
ــی  ــن اجتماع ــی ســازمان تأمی ــی، یعن ــات اجتماع ــدۀ خدم ــن ســازمان های ارائه دهن در یکــی از مهم تری
بــوده اســت. هــدف از ایــن تحقیــق شناســایی و رتبه بنــدی عوامــل مؤثــر بــر فرصت هــای اجرایــی کــردن 
شــفافیت ســازمانی بــا اســتفاده از تکنیــک فراینــد تحلیــل سلســله مراتبی فــازی اســت. تحقیــق حاضــر 
یــک مطالعــۀ توصیفــی ـ پیمایشــی محســوب می شــود کــه در قالــب یــک مطالعــۀ مــوردی در ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی بــه انجــام رســیده اســت. جامعــۀ آمــاری در ایــن مطالعــه متشــکل از مدیــران ارشــد و 
میانــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی در شــهر تهــران بــوده اســت کــه از نظــرات آن هــا به عنــوان خبــرگان، 
به منظــور گــردآوری و ســنجش داده هــا اســتفاده شــده اســت. در ایــن زمینــه نظــر ۸ خبــره به منظــور 
مشــارکت در بخــش امتیازدهــی و تأییــد شــاخص ها و نیــز در بخــش مقایســات زوجــی مربــوط بــه روش 
ــات  ــدول مقایس ــکیل ج ــس از تش ــت پ ــد. در نهای ــردآوری ش ــازی گ ــله مراتبی ف ــل سلس ــد تحلی فراین
ــدی  ــل و شــاخص ها رتبه بن ــن عوام ــا، ای ــه آن ه ــوط ب ــل و شــاخص های مرب ــن وزن عوام زوجــی و تعیی
شــد. نتیجــۀ ایــن رتبه بنــدی بــرای عوامــل نشــان می دهــد کــه بــه ترتیــب عوامــل فراســازمانی، عوامــل 
مدیریتــی، عوامــل فــردی و عوامــل ســازمانی دارای اثــرات مهــم و قابل توجهــی بــر شــفافیت ســازمانی در 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی کشــور هســتند. نتایــج مربــوط بــه رتبه بنــدی شــاخص ها نیــز نشــان داد کــه 
5 شــاخص برتــر در زمینــۀ شــفافیت ســازمانی در ســازمان تأمیــن اجتماعــی در میــان 16 شــاخص برتــر و 
اصلــی در ایــن زمینــه بــه ترتیــب شــامل تمرکززدایــی در ســطح کالن، میــزان تعهــد و مســئولیت پذیری 
ــرای  ــت ب ــن خدم ــوزش ضم ــود آم ــات، وج ــۀ اطالع ــخگویی و ارائ ــران در پاس ــفافیت مدی ــت، ش مدیری

کارکنــان و انعطاف پذیــری عملکــردی افــراد اســت. 

واژگان کلیدی:  شفافیت سازمانی، عوامل فرا سازمانی، عوامل مدیریتی، عوامل فردی، عوامل سازمانی.
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عنوان: طراحی الگوی هلدینگ درمانی سازمان تأمین 
اجتماعی ایران

دانشجو: فریده محمدی
دانشگاه: آزاد اسالمی واحد تهران جنوب- دانشکده مدیریت

اساتید راهنما: ایروان مسعودی اصل- سعاد محفوظ پور
سال: 139۸ 

چکیده 
بیمارستان ها به عنوان بخش بزرگی از نظام سالمت، سهم باالیی از منابع بخش بهداشت و درمان را به خود 
اختصاص می دهند و نیازمند مدیریت علمی و شیوۀ ادارۀ کارآمد در تمام سطوح اند. با توجه به اهمیت 
اثربخش بیمارستان ها، این پژوهش با هدف تعیین عوامل مؤثر بر ادارۀ  هلدینگ درمانی در ادارۀ کارا و 
هلدینگ درمانی سازمان تأمین اجتماعی ایران و طراحی الگوی مناسب برای آن انجام شد. این مطالعه از نوع 
مطالعات کاربردی بوده و به روش توصیفی پیمایشی و مقطعی در سال 1397 انجام شده است. ابتدا از طریق 
بررسی ادبیات پژوهش و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان در زمینۀ ادارۀ بیمارستان ها و هلدینگ های درمانی، 
ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر ادارۀ هلدینگ های درمانی استخراج و با استفاده از آن ها، پرسشنامۀ پژوهش با 40 
سؤال طراحی شد. سپس، پرسشنامه ها بین 44۸ نفر توزیع و 405 پرسشنامه تکمیل و جمع آوری گردید. 
داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و از طریق نرم افزارهای SPSS23 و 

AMOS24 تجزیه وتحلیل شد. 

بر اساس نتایج تحلیل عاملی تأییدی، پنج عامل برنامه ریزی استراتژیک، تأمین مالی، حق تصمیم گیری، 
نظارت و ارزیابی، و پاسخ گویی به عنوان عوامل مؤثر بر اداره هلدینگ های درمانی شناسایی شد. این عوامل 
توانستند تقریباً  71,64 درصد از واریانس مؤلفه ها را توضیح دهند. همچنین از بین عوامل شناسایی شده، 
عوامل تأمین مالی و حق تصمیم گیری با بار عاملی 0,۸3 و 0,44 به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر 
ادارۀ هلدینگ های درمانی داشتند. به منظور ادارۀ بهینه و کارآمد هلدینگ های درمانی، ضمن توجه به همۀ 
عوامل شناسایی شده، بهتر است تأمین مالی و تغییر روش بودجه بندی و همچنین استفاده از مکانیسم های 

مناسب نظارت و ارزیابی، مورد توجه و تأکید بیشتری از سوی مدیران قرار گیرند.

واژگان کلیدی: هلدینگ درمانی، سازمان تأمین اجتماعی، اداره، بیمارستان، الگو.
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عنوان: تدوین مدل انتقال یادگیری در آموزش های ضمن 
خدمت پرستاری در بیمارستان های وابسته به سازمان تأمین 

اجتماعی تهران

دانشجو: ساناز فرهاد
دانشگاه:آزاد اسالمی واحد تهران شمال- دانشکده مدیریت و علوم انسانی

استاد راهنما: محمدحسن پرداختچی
سال: 139۸ 

چکیده 
هدف از این مطالعۀ آمیخته شناسایی عوامل و مؤلفه های مؤثر در انتقال یادگیری به محیط کار در آموزش های 

ضمن خدمت پرستاری بود. میدان مطالعه بیمارستان های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی بوده است.

این پژوهش از لحاظ هدف اکتشافی و از بعد مخاطب استفاده کنندۀ پژوهش در زمرۀ تحقیقات توسعه ای  
به شمار می آید. به طور واضح تر نحوۀ گردآوری و تحلیل اطالعات و داده ها در این پژوهش مشتمل بر دو 
بخش اصلی است: در بخش اول روش تحقیق اکتشافی و تحلیل داده بنیاد بود. با توجه به سطح اشباع داده ها 
نمونه ای به حجم 32 نفر متشکل از سرپرستاران، کارشناسان و مسئولین آموزش، سوپروایزران آموزشی 
هدفمند  نمونه گیری  به صورت  درمانی  کادر  انسانی  منابع  بهسازی  و  آموزش  و صاحب نظران  مدرسان  و 
مورد مطالعه قرار گرفتند. در بخش دوم با استفاده از روش تحقیق پیمایشی، وضعیت عوامل، مؤلفه ها و 
شاخص های الگوی انتقال یادگیری به محیط کار از دیدگاه پرستاران بیمارستان های وابسته به سازمان تأمین 
اجتماعی تهران استفاده شد. به این منظور شاخص های استخراج شده از مصاحبه ها به صورت کّمی در قالب 
پرسشنامۀ تدوین شده در اختیار پرستاران بیمارستان های مربوطه گذاشته شد. جامعۀ آماری همۀ پرستاران 
بیمارستان های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی تهران با تعداد 963 و تعداد نمونه با استفاده از جدول 

کرجسی مورگان 274 نفر تعیین شد. 

عوامل مؤثر بر شکل گیری انتقال یادگیری به محیط کار در چهار طبقه عوامل فردی، عوامل آموزشی، عوامل 
سازمانی و عوامل فراسازمانی قرار گرفت.

نتایج به دست آمده بیان کنندۀ این واقعیت است که در فرایند اجرای آموزش در بیمارستان ها و برای رسیدن 
به اثربخشی و تأثیرگذار بودن آموزش ها در عملکرد پرستاران و عملکرد کلی بیمارستان، باید به عواملی که 
بین یادگیری آموزش های طراحی شده و کاربرد آن ها در شغل مورد نظر نقش میانجی دارند توجه ویژه کرد. 
چراکه عدم توجه به این عوامل تأثیرگذار بر فرایند انتقال، نشان داده است که یادگیری ها به  مرور زمان به 
فراموشی سپرده شده و نهایتاً درصد ناچیزی به محیط کار انتقال داده می شود و هزینه های زیادی تحمیل 

بیمارستان می گردد، بی آنکه سودی را عاید بیمارستان ها کند.

واژگان کلیدی: انتقال یادگیری، تدوین مدل، آموزش های ضمن خدمت پرستاری، بیمارستان های تأمین 
اجتماعی.
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عنوان: شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری بیمه شدگان سازمان 
تأمین اجتماعی با استفاده از عقیده کاوی

دانشجو: علیرضا حسن شاهی

دانشگاه:آزاد اسالمی واحد شیراز
استاد راهنما:  امیررضا استخریان حقیقی

سال: 139۸ 

چکیده 
ازآنجاکه بیمه شدگان در مرکز توجه سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند و موجب سودآوری و موفقیت این 
با  این سازمان  این سازمان محسوب می شود.  برای  بیمه شدگان عاملی کلیدی  سازمان هستند، وفاداری 
تحت پوشش قرار دادن بیش از 50 درصد از جمعیت ایران به عنوان بزرگ ترین سازمان بیمه ای کشور برای 
اینکه بتواند به بهترین نحو وفاداری بیمه شدگان را مدیریت کند، باید بتواند به بهترین شکل با بیمه شدگان 
خود ارتباط داشته و نیازها و خواسته های آن ها را شناسایی کند. در پژوهش حاضر برای بهبود وفاداری 
بیمه شدگان به سازمان با استفاده از تکنیک عقیده کاوی و به کمک الگوریتم ULMFiT نظرات بیمه شدگان 
را به سه دستۀ مثبت، منفی و خنثی تقسیم کردیم. دقت بیش از 90 درصد الگوریتم فوق در این پژوهش 
با تعداد کم از حجم نمونه کارایی باالی آن را نشان می دهد. سپس در بخش خوشه بندی ما با استفاده از 
گراف ترسیم شده تعداد خوشه ها را تعیین و به کمک الگوریتم KMeans عملیات خوشه بندی نظرات را انجام 
دادیم. در انتها با تجزیه وتحلیل نتایج خوشه ها به عوامل مؤثر بر وفاداری بیمه شدگان دست  یافتیم که این 
پارامترهای مهم و تأثیرگذار از دیدگاه بیمه شدگان در نظر گرفته شده است و به رضایت مشتری توجه و 
نیازمندی های آنان برآورده می شود و ایده های الزم از بیمه شدگان کسب شده است. نتایج تجزیه وتحلیل 
خوشه بندی نظرات، مواردی از قبیل تغییر روش گزینۀ امنیتی برای ورود به سامانه، عدم ارجاع بیمه شدگان 
به شعبه، اصالح مشکالت نمایش سامانه بر روی مرورگر موبایل، عدم سخت گیری در انتخاب گذرواژه توسط 
بیمه شدگان و ... است که عمل به آن ها باعث وفادار نمودن بیمه شدگان به سامانۀ مشاهدۀ سوابق تأمین 
اجتماعی می شود که نتیجۀ آن ایجاد وفاداری آن ها به سازمان تأمین اجتماعی است و این موارد، اصولی مهم 

و اساسی در راستای موضوع مشتری مداری است.

واژگان کلیدی: الگوریتم ULMFiT، سازمان تأمین اجتماعی، عقیده کاوی، خوشه بندی، وفاداری مشتری.
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عنوان:  تحلیل جنسیتی سیاست گذاری اجتماعی در ایران 
پس  از انقالب اسالمی )سیاست های اشتغال، آموزش و تأمین 

اجتماعی(

دانشجو: مریم ابراهیمی

دانشگاه: عالمه طباطبایی- دانشکده علوم اجتماعی

استاد راهنما: علی اکبر تاج مزینانی

سال: 1399

چکیده

ــر سیاســت گذاری در حوزه هــای آمــوزش،  هــدف از ایــن مطالعــه شناســایی رویکــرد جنســیتی حاکــم ب
اشــتغال و تأمیــن اجتماعــی و تحــوالت آن در ســال های پــس  از انقــالب اســالمی اســت. رویکــرد مــورد 
اســتفاده، تحلیــل جنســیتی اســت کــه از ابــزار تحلیــل محتــوای کیفــی بــا حفــظ ســوژگی محقق اســتفاده 
ــامل  ــان ش ــوزۀ زن ــی سیاســت گذار در ح ــای اصل ــات نهاده ــناد و مصوب ــدف اس ــن ه ــا ای شــده اســت. ب
دولــت، مجلــس شــورای اســالمی، مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی در 
حوزه هــای مــورد نظــر تحلیــل محتــوای کیفــی شــد و بــرای شــناخت بیشــتر بــا 22 نفــر از متخصصــان 
هریــک از حوزه هــا و زنــان فعــال در حــوزۀ زنــان، ازجملــه نماینــدگان مجلــس و مدیــران معاونــت امــور 
زنــان و زنــان مؤثــر در سیاســت گذاری زنــان مصاحبــه شــد. یافته هــای ایــن تحقیــق نشــان می دهــد کــه 
ــان  ــه مســئله زن ــان دارای رویکردهــای مختلفــی نســبت ب نهادهــای مختلــف سیاســت گذار در حــوزۀ زن
ــل  ــی تفــاوت آراء تبدی ــه عبارت ــد. ب ــن وضعیــت را تقویــت کرده ان هســتند کــه گفتمان هــای سیاســی ای
ــر ســاخته اســت. در  ــان را پیچیده ت ــی شــده اســت و میــدان سیاســت گذاری زن ــه تخاصم هــای گفتمان ب
هریــک از حوزه هــا طیفــی از رویکردهــا از تمایــز محــوری تــا تشــابه در حقــوق قــراردادی و قدرت بخشــی 
برابــر وجــود دارد کــه تحــت تأثیــر گفتمــان مســلط و کلیــت رویکــرد کالن سیســتم و گفتمان هــای حاکــم 
بــر جامعــه و تحــوالت آن در نوســان اســت. در حــوزۀ آمــوزش ایــن طیــف از تمایزمحــوری مــورد به ســمت 
تمایــز کمتــر و تشــابه بیشــتر درحرکــت بــوده اســت. در حــوزۀ اشــتغال اگرچــه رویکــرد تمایزمحــور مبتنی 
بــر اولویــت نقــش مــادری و همســری و ثانویــه بــودن امــر اشــتغال زنــان دارای اولویــت بــوده اســت، امــا 
در ســطح کالن ضــرورت اشــتغال زنــان و یــا نقــش درآمدزایــی زنــان پذیرفتــه شــده اســت، امــا بــا موانــع 
مختلــف اجرایــی و فقــدان سیاســت های متنــوع و متکثــر و مناســب بــا شــرایط زنــان مواجــه اســت. در 
سیاســت های تأمیــن اجتماعــی رویکــرد پدرمآبانــه و حمایتــی در جهــت گســترش رویکرد بیمــه ای پذیرفته 
شــده اســت، امــا همچنــان رویکــرد تبعــی و حفــظ تمایــز غلبــه دارد. به صــورت کلــی مقوالتــی چــون گــذار 
سیاســتی، تشــتت آراء، تقلیــل امــر سیاســت گذاری، فقــدان ســازوکار اجرایــی و گفتمــان منحصربه فــرد 
تفــاوت در سیاســت گذاری حــوزۀ زنــان قابــل  شناســایی اســت کــه وضعیــت کالن سیاســت گذاری در ایــن 
ــۀ  ــت گذاری زمین ــاختار سیاس ــیت های س ــه حساس ــه ب ــا توج ــه ب ــن مطالع ــد. ای ــان می ده ــوزه را نش ح
مدلــی را در خصــوص تحلیــل رویکــرد نهادهــای انتخابــی مســتقیم و غیرمســتقیم در حــوزۀ زنــان در جهت 
شناســایی رویکــرد کلــی آن هــا در راســتای تقویــت خانــواده و یــا سیاســت گذاری دوســتدار زنــان و شــامل 

ــت پیشــنهاد می دهــد. ــان سیاســت گذاری و هوی ــا، زب ــا، فراینده ــای ارزش ه مؤلفه ه
واژگان کلیدی:  تحلیل جنسیتی،گفتمان های جنسیتی، آموزش، اشتغال، تأمین اجتماعی.
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عنوان: طراحی مدل ارائة هم زمان بیمه پایه و مکمل خدمات 
درمانی در سازمان تأمین اجتماعی

دانشجو:  علی جوادکریمی

دانشگاه: آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استاد راهنما: اسفندیار محمدی

سال: 1399 

چکیده 
انسان همیشه در معرض خطر انواع مختلف بیماری هاست و به ناچار برای بهبود و معالجه، متقبل هزینه های 
سنگین پزشکی و مخارج بیمارستانی می شود. به منظور کمک به مردم در چنین مواردی، طرح های گوناگون 
بیمۀ درمان به صورت پایه و مکمل، اما به صورت مجزا توسط سازمان ها و شرکت های مختلف بیمه گر ارائه 
می شود. هدف این پژوهش طراحی مدل ارائۀ هم زمان بیمۀ پایه و مکمل در سازمان تأمین اجتماعی ایران، 

برای حل مسائل بیمۀ درمانی جامعۀ هدف و نیز سازمان در این حوزه است. 

این پژوهش از نظر هدف کاربردی با رویکردی ترکیبی بوده، که در بخش کیفی بر اساس روش داده بنیاد و 
با تمرکز بر مصاحبۀ نیمه ساختاریافته و در بخش کّمی بر اساس روش اکتشافی و استنباطی اجرا شده است. 
جامعۀ آماری آن شامل مدیران و کارشناسان خبره در زمینۀ بیمۀ درمانی در سازمان تأمین اجتماعی کشور 
هستند، که نمونه گیری به صورت هدفمند انجام و در بخش کیفی تا رسیدن مقوله ها به اشباع )15 نمونه( 

ادامه یافت. 

بعد از احصای داده ها و استخراج مفاهیم )225 مفهوم( و دسته بندی آن ها در42 مقولۀ فرعی و نهایتاً 17 
مقولۀ اصلی، مدل نهایی طراحی و مشخص شد. در بخش کّمی نیز بر اساس شاخص های برازندگی، محرز 
گردید که داده ها با ساختار عاملی زیربنای نظری تحقیق، برازش مناسبی داشته و همسو با آن ها بوده اند. 

با توجه به ابعاد مدل، سازمان تأمین اجتماعی نیاز مبرم به اجرای طرح مذکور دارد و می تواند بر اساس 
ظرفیت های منحصربه فرد خود، آن را اجرا و بسیاری از مسائل بیمه شدگان و سازمان در حوزۀ بیمۀ درمان 

را رفع نماید. 

واژگان کلیدی:  بیمه، بیمۀ درمانی پایه، بیمۀ درمانی مکمل، سازمان تأمین اجتماعی، درمان مستقیم 
سازمان.
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عنوان: الگو و سازوکار ساماندهی ساختار و قواعد صندوق های 
بازنشستگی؛ با مطالعة تطبیقی در نظام حقوقی کشورهای 

اتحادیه اروپایی

دانشجو: آیدین باقری حامد

دانشگاه: آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات- دانشکده حقوق و علوم سیاسی
استاد راهنما: محمدرضا مجتهدی

سال: 1399 
چکیده 

در حال حاضر بازنگری کلی و انجام اصالحات در حوزه قوانین و مقررات صندوق های بازنشستگی و همچنین 
اداره و مدیریت این صندوق ها، از اولویت های اجرایی مهم ساماندهی است و تدابیر اندیشیده شده )الگوها( 
باید به سمت وسوی تغییر جلدی اوضاع، ارتقای کارآمدی صندوق ها و مصرف بهینه و عاقالنۀ منابع، با صیانت 
مدبرانه در عدم ورود صدمه به مزایای حمایتی بازنشستگان، انجام پذیرد. الگویی که کشورهای اتحادیۀ اروپا 
در قبال صندوق های بازنشستگی به کار گرفته اند، نشان از آینده نگری، توأمان با جامع نگری دارد. همچنین 
در برنامه های صندوق های بازنشستگی به سیاست اشتغال، در کنار فراگیری برای تمام اقشار جامعه اعم از 
شاغالن و بیکاران، توجه می شود. بدین منظور تدابیری برای نحوۀ سرمایه گذاری و پایداری صندوق ها هم 
در نظرگرفته می شود. آنچه در ساماندهی و الگو در نظام صندوق های بازنشستگی کشورهای اتحادیۀ اروپا 
می تواند برای سیاست گذاران در ایران مورد توجه باشد. توجه به سیاست های اقتصادی و جمعیت شناختی، در 
کنار نظم بخشیدن به مقررات قانونی حذف تدریجی تشکیالت اضافی و کاهش هزینه ها، برای استمرار خدمات 
صندوق های بازنشستگی است. در این رساله، به منظور بررسی الگو و ساماندهی صندوق های بازنشستگی در 
فصل اول به کلیات تحقیق و مسائل کلی ناشی از آن توجه شده است. در فصل دوم به ترسیم وضعیت فعلی 
و مشکالتی که در مسیر صندوق های بازنشستگی وجود دارد، در قالب ادبیات و پیشینۀ تحقیق و ضرورت 
توجه جدی در شناسایی ریشه های بحران، پرداخته شده است. فصل سوم و چهارم، درصدد ارائۀ راه حل هایی 
به تجارب موفق  نیم نگاهی  با  این راهکارهای عملی،  بازنشستگی و  با مشکالت صندوق های  برای مقابله 
کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا و بهره گیری از نتایج اقدامات این کشورها در خصوص صندوق های بازنشستگی 
و بازشناسایی نقاط ضعف در ایران، به اهمیت تغییرات یا حفظ حقوق مکتسبه افراد مورد توجه قرار گرفته اند. 
به عنوان نتیجه و ماحصل تحقیقات در این رساله، این امر دریافت می شود که اصالحات در نظام صندوق های 
بازنشستگی ایران، مستلزم رویکردی همه جانبه در سیاست گذاری ها و عزمی قوی برای آغاز تغییرات بنیادین 
است. جای نهادی که به طور مستقل، با تمشیت امور در صندوق های بازنشستگی مبادرت کند، کاماًل احساس 

می شود تا رویه ها را اصالح و رویکردهای بهینه را به صندوق های بازنشستگی منتقل سازد.

واژگان کلیدی:  صندوق های بازنشستگی، تأمین اجتماعی،کشورهای اتحادیۀ اروپا.



 گزیده ای از مجموعه محصوالت منتشر شده
 مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

در یک نگاه
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گزیده ای از مجموعۀ کتاب های منتشرشده
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گزیده ای از مجموعۀ کتاب های منتشرشده
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گزیده ای از مجموعۀ کتاب های منتشرشده
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مجموعۀ بخشنامه های  منتشرشده
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گزیده ای از مجموعۀ گزارش های منتشرشده
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گزیده ای از مجموعۀ گزارش های  منتشرشده
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گزیده ای از مجموعۀ گزارش های منتشرشده
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